RO MÂNI A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 30.05.2018
privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 13 din 31.01.2018 privind
atribuirea şi încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii
unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor
administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ”ECONEAMŢ”, din Zona 2, judeţul Neamţ
Consiliul Local Roman întrunit în şedinţă la data de 30.05.2018
Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 13 din 31.01.2018 privind
atribuirea şi încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii
unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor
administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ”ECONEAMŢ”, din Zona 2, judeţul Neamţ;
- prevederile art. 8, alin. (3), lit. k), art. 9, alin. (2), lit. d) şi ale art. 10, alin.
(5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 6, alin. (1), lit. l), art. 8, alin. (1), art. 9, alin. (1), lit. c) şi
ale art. 20 alin. (2), lit. d) din Legea nr. 101/2006R a serviciului de
salubrizare a localităţilor;
- prevederile Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii unor
activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor
administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ”ECONEAMŢ”, din Zona 2, judeţul Neamţ, nr. 159 din
04.04.2018;
- adresa nr. 1271/27.04.2018 înregistrată la A.D.I. ECONEAMŢ, în calitate
de Autoritate Contractantă,
- prevederile art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (5), lit. a) şi alin. (6), lit. a), pct.
14 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001R cu modificări şi
completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 10.110 din 23.05.2018 a Primarului
municipiului Roman;
Văzând raportul de specialitate nr. 10.114 din 23.05.2018 al Direcţiei
Tehnice şi Investiţii;

Văzând avizul favorabil nr. __ din 30.05.2018 al comisiei de administraţie
publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. ___ din 30.05.2018 al
comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. ____ din 30.05.2018 dat
de Secretarul Municipiului Roman;
În baza prevederilor art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea
nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă modificarea anexei nr. 1 – „REDEVENŢA ŞI
TARIFE” prevăzută la art. 3 din H.C.L. nr. 13 din 31.01.2018 privind atribuirea
şi încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor
activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor
administrativ-teritoriale
membre ale Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ”ECONEAMŢ”, din Zona 2, judeţul Neamţ conform
anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se acordă un mandat special reprezentantului Municipiului Roman
în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„ECONEAMŢ” – domnul Dan Felician Ioniţă, să voteze, în numele
Municipiului Roman, actul adiţional la contractul de concesiune Delegarea prin
concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de
salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ”, din Zona 2, judeţul Neamţ
care va cuprinde tarifele astfel aprobate prin această hotărâre.
Art. 3. Secretarul municipiului Roman va asigura aducerea la cunoştinţă
publică precum şi comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor
interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Petru FARCAȘI

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 1 la
H.C.L. nr. ___ din 30.05.2018

REDEVENŢA ŞI TARIFE
Redevenţa şi tarifele aferente contractului de concesiune Delegarea prin
concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a
unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
”ECONEAMŢ”, din Zona 2, judeţul Neamţ sunt:
1. Redevenţa:
Redevenţa pe 8 ani
(lei)

6.020.393,07

Anul prestaţiei
serviciului

Redevenţa
trimestrială (lei)

Redevenţa anuală
(lei)

1

112.500

450.000

2

112.500

450.000

3

175.000

700.000

4

175.000

700.000

5

175.000

700.000

6

250.000

1.000.000

7

250.000

1.000.000

8

255.098,27

1.020.393,07

2. Tarifele aferente activităţilor prestate:
- Tariful Tc rural – 177,97 lei/tonă fără TVA (2,39 lei/persoană/lună fără TVA)
- Tariful Tc urban – 195,13 lei/tonă fără TVA (5,74 lei/persoană/lună fără TVA)
- Tariful Tc persoane juridice – 344 lei/tonă fără TVA.

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604

Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 10.110 din 23.05.2018

E-mail: primar@primariaroman.ro

EXPUNERE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea
H.C.L. nr. 13 din 31.01.2018 privind atribuirea şi încheierea contractului
Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului
de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ”, din Zona 2, judeţul Neamţ

Consiliul Local al Municipiului Roman a aprobat prin H.C.L. nr. 13 din
31.01.2018 atribuirea şi încheierea contractului de concesiune nr. 159/04.04.2018 cu
S.C. ROSSAL S.R.L. ROMAN.
Potrivit art. 3 din Hotărârea sus menţionată, redevenţa şi tarifele aferente
serviciilor prestate de operator sunt cele stipulate în Anexa nr. 1.
Tarifele în vigoare, în Zona 2, sunt următoarele (fără TVA):
a. Pentru utilizatorii casnici din mediul rural – 168,06 lei/tonă, respectiv 2,26
lei/persoană/lună;
b. Tariful pentru utilizatorii casnici din mediul urban – 182,43 lei/tonă, respectiv
5,36 lei/persoană/lună;
c. Tariful pentru persoane juridice este de 344 lei/tonă la care se adaugă TVA.
Prin adresa nr. 1271/27.04.2018, înregistrată la ADI ECONEAMT sub nr.
185/27.04.2018, S.C ROSSAL S.R.L ROMAN în calitate de delegat (operator) al
contractului de concesiune nr. 159/04.04.2018 solicită aprobarea majorării tarifelor
stabilite prin Contract datorită influenţelor generate de modificarea costurilor de
operare în condiţiile majorării preţurilor la combustibili în cursul anului 2017,
respectiv creşterea salariului minim pe economie la 1900 lei începând cu data de
01.01.2018.

Din perspectiva legislaţiei în vigoare şi a prevederilor contractului de delegare
a gestiunii serviciilor de salubrizare sus menţionat, solicitarea operatorului de
salubritate de modificare a tarifelor este legală şi oportună:
- în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor de utilităţi
publice prin modificare a tarifelor se înţelege o “operaţiune de corelare a
nivelurilor tarifelor stabilite anterior, aplicabilă în situaţiile în care intervin
schimbări în structura costurilor care conduc la recalcularea tarifelor, pe
baza metodologiei de calcul al structurii şi nivelului tarifelor existente,
elaborată şi aprobată de autoritatea de reglementare competentă“.
- metodologia de calcul aplicabilă în situaţia modificării tarifelor este
cuprinsă în Ordinul ANRSC nr. 109/2007. În acest Ordin, la art. 15, se
stipulează: “tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare
pot fi modificate în următoarele situaţii: … b) pentru cazurile care conduc
la modificarea structurală a costurilor sau a cantităţilor ori la modificarea
condiţiilor de prestare a activităţii, care determină modificarea costurilor cu
o influenţă mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv;… “.
- Contractul nr. 159/04.04.2018 stipulează dreptul operatorului de a solicita
modificarea tarifelor şi obligaţia autorităţii contractante de a aproba această
modificare în situaţia în care este afectat echilibrul contractual, cu
respectarea metodologiei cuprinsă în Ordinul nr. 109/2007.
Solicitarea cuprinsă în adresa operatorului nr. 1271/27.04.2018 este însoţită de
documentaţia impusă de art. 8, alin. (2) din Ordinul 109/2007:
- fişele de fundamentare a noilor tarife propuse, pe elemente de cheltuieli,
- memoriul tehnico-justificativ prin care se prezintă oportunitatea modificării
tarifelor.
În urma analizei acestei solicitări la nivelul aparatului tehnic al A.D.I.
„ECONEAMŢ”, materializată prin referatul nr. 188/02.05.2018, s-a ajuns la
concluzia că modificările de cheltuieli în costurile structurale ale tarifului sunt de
5,06% pentru mediul rural respectiv de 6,05% pentru mediul urban. Astfel este
îndeplinită condiţia stipulată de Ordinul nr. 109/2007 pentru a putea solicita
modificarea tarifului, modificarea costului structural fiind mai mare de 5% şi
menţinându-se mai mult de 3 luni consecutiv.
Tarifele supuse spre aprobare sunt următoarele:
- Tariful Tc rural – 177,97 lei/tonă fără TVA (2,39 lei/persoană/lună fără
TVA) – creşterea solicitată fiind de 0,13 lei/persoană/lună;
- Tariful Tc urban – 195,13 lei/tonă fără TVA (5,74 lei/persoană/lună fără
TVA) – creşterea solicitată fiind de 0,38 lei/persoană/lună;
- Tariful pentru persoane juridice de 344 lei/tonă fără TVA rămâne
nemodificat.
Având în vedere faptul că, potrivit art. 28 din Contractul sus menţionat,
modificarea acestuia se face numai prin Act adiţional încheiat între părţile
contractante (A.D.I. ECONEAMŢ şi S.C.ROSSAL S.R.L. ROMAN) este necesară
acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Roman pentru aprobarea în
Adunarea Generală a Zonei 2 a Actului adiţional la contract cu noile tarife aprobate
potrivit art. 2 proiectul de hotărâre anexat.

Proiectul de hotărâre propus Consiliului Local al Municipiului Roman spre
adoptare este fundamentat pe dispoziţiile Legii nr. 215/2001R a Administraţiei
publice locale modificată, respectiv art. 36, alin (1) și alin (2), lit. c) şi d) şi art. 45,
ale Legii nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum și ale Legii
nr. 101/2006 a Serviciului de salubrizare a localităţilor, cu respectarea
corespunzătoare a metodologiei de stabilire a tarifelor cuprinsă în Ordinul A.N.R.S.C.
nr. 109/2007.
Având în vedere argumentele în fapt şi drept prezentate mai sus propun spre
adoptare Consiliului Local al Municipiului Roman, proiectul de hotărâre în forma
anexată.
Propun a se acorda un mandat special reprezentantului Municipiului Roman
în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei - domnul Dan Felician Ioniţă - să voteze
modificările prevăzute mai sus conform proiectului de hotărâre sub forma unui Act
adiţional la Contractul de concesiune nr. 159/04.04.2018 cu S.C. ROSSAL
S.R.L.ROMAN.

Primarul Municipiului Roman,
Lucian Ovidiu MICU

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604

Emitent: DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI INVESTIŢII
Nr. 10.114 din 23.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de Hotărâre privind modificarea şi completarea
H.C.L. nr. 13 din 31.01.2018 privind atribuirea şi încheierea contractului
Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale
serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ”, din Zona 2,
judeţul Neamţ
Văzând expunerea de motive nr. 10.110 din 23.05.2018 a domnului Primar –
Lucian Ovidiu Micu, prin care se propune modificarea şi completarea HCL nr. 13 din
31.01.2018, facem următoarele precizări:
În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (3), lit. k) şi ale art. 10, alin. (5) din
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, autorităţile deliberative ale unităţilor
administrativ-teritoriale adoptă hotărâri în legătură cu aprobarea stabilirii, ajustării sau
modificării preţurilor şi tarifelor, după caz, în condiţiile legii speciale, cu respectarea
normelor metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de
reglementare competente şi pot mandata asociaţiile de dezvoltare intercomunitară
având ca scop serviciile de utilităţi publice să exercite, în numele şi pe seama lor a
acestor atribuţii cu condiţia primirii în prealabil a unui mandat special din partea
autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei.
Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale au atribuţii în domeniu,
conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. l) din Legea serviciului de salubrizare a
localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte
"stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator în conformitate cu
normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.".
Contractul Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente
ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ”, din Zona 2, judeţul Neamţ,
aprobat prin H.C.L. nr. 13 din 31.01.2018 prevede la art. 13, alin. (4) şi (5):
(4) “modificarea şi ajustarea tarifelor se va efectua în conformitate cu
metodologia de stabilire, ajustare şi modificare a tarifelor pentru activităţile specifice

ale serviciului de salubrizare aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii de
Reglementare nr. 109/2007“,
(5) “modificarea şi ajustarea tarifelor enumerate la paragraful (1) se aprobă de
ADI ECONEAMŢ în baza mandatului prealabil special acordat în acest sens de
unităţile 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 activităţile specifice
serviciului de salubrizare pot fi modificate în următoarele situaţii: … b) pentru cazurile
care conduc la modificarea structurală a costurilor …, care determină modificarea
costurilor cu o influenţă mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv“.
Prin adresa nr. 1271/27.04.2018 înregistrată la A.D.I. ECONEAMŢ, în calitate
de Autoritate Contractantă, cu nr. 185/27.04.2018, SC ROSSAL S.R.L. ROMAN în
calitate de delegat (operator) al contractului de concesiune nr. 159 din 04.04.2018
„Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de
salubrizarea a unităţilor administrativ teritoriale membre al ADI ECONEAMŢ din
Zona 2, judeţul Neamţ” solicită aprobarea majorării tarifelor stabilite prin Contract cu
influenţele generate de creşterea preţului la combustibil pe parcursul anului 2017 şi de
creşterea salariului minim pe economie la 1900 lei începând cu 01 ianuarie 2018.
Din referatul nr. 188/02.05.2018 întocmit de către aparatul tehnic al A.D.I.
ECONEAMŢ cu privire la solicitarea operatorului reiese că modificarea elementelor
de cost determină o modificare structurală a cheltuielilor de operare de 5,06% în tariful
pentru mediul rural, respectiv de 6,05% în tariful pentru mediul urban, pentru o
perioadă ce depăşeşte 3 luni consecutiv (influenţa este mai mare de 5% astfel, tarifele
pot fi modificate conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 109/2007).
De asemenea, conform dispoziţiilor alin. (6), lit. a), pct. 14 din Legea nr.
215/2001 a Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, în exercitarea atribuţiilor privind gestionarea serviciilor publice din
subordine, consiliul local asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile 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 creşterea
salariului minim pe economie dar şi de creştere a preţului la combustibili. Solicitarea
de modificare respectă forma şi condiţiile impuse de Ordinul ANRSC nr. 109/2007 şi
prevederile contractuale incidente.
În consecinţă, apreciem că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile pentru a
fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.
În situaţia în care, în urma dezbaterii proiectului în plenul consiliului acesta nu
este adoptat, în conformitate cu prevederile art. 9, alin. (2), lit. g) din Legea nr.
51/2006, refuzul adoptării tarifelor propuse de operator trebuie însoţit de prezentarea
condiţiilor justificate care impun respingerea proiectului.

Director tehnic,
Dan Felician IONIŢĂ

Şef Birou Monitorizare mediu,
Irina Mariana SCORŢANU

