
 

R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  
C O N S I L I U L  L O C A L  

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. __ din 31.01.2019 

 
privind modificarea tarifelor pentru salubrizare stradală în 

municipiul Roman  
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 
 

Examinând expunerea de motive nr. 1735 din 28.01.2019 iniţiată de către 
primarul municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de 

specialitate nr. 1736 din 28.01.2019 întocmit de către Direcţia Tehnică şi Investiţii;  
Văzând avizul favorabil nr. __ din 31.01.2019 al Comisiei pentru Buget-

Finanţe, avizul favorabil nr. __ din . 31.01.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul 

pentru legalitate nr. ____ din 31.01.2019 dat de către Secretarul municipiului Roman; 
În baza Contractului de concesiune nr. 3143 din 18.02.2009 pentru 

concesionarea Serviciului Public de Salubrizare, încheiat cu operatorul S.C. ROSSAL 
S.R.L. Roman; 

Având în vedere solicitarea de modificare a tarifelor înaintată de S.C. ROSSAL 

S.R.L. Roman sub nr. 878/15.01.2019; 
Văzând prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109 din 2007 privind aprobarea 

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

În baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. “d”, alin. 6, ale art. 45, precum şi ale art. 

115, alin. 1, lit. “b” din Legea 215/2001R privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea tarifelor practicate de S.C. ROSSAL S.R.L. 
Roman în baza Contractului nr. 3143 din 18.02.2009 pentru Concesionarea Serviciului 
Public de Salubrizare, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. Tarifele menţionate la articolul 1 se vor practica începând cu data de 

01.02.2019, dată la care H.C.L. nr. 85 din 29.03.2018 se abrogă. 
 

Art. 3. S.C. ROSSAL S.R.L. Roman şi Municipiul Roman prin aparatul de 
specialitate al primarului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 

municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 
      
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          CONTRASEMNEAZĂ 
        Consilier,          Secretarul Municipiului Roman,    
       Constantin HOLBAN                                            Gheorghe CARNARIU 



 

  Anexă nr. 1 la H.C.L. nr. __ din 31.01.2019 
 
 
 
 
 
 

Nr. 

crt. 
SERVICIUL PRESTAT U.M. 

Tarif actual 
aprobat prin 
HCL nr. 85 

din 
29.03.2018 

Tarif 

propus 

Tarif 

aprobat 

1 Măturat manual 1000 mp 20,65 23,75 23,75 

2 Măturat mecanic 1000 mp 18,78 20,66 20,66 

3 Descărcat coşuri stradale 1 buc 1,56 1,79 1,79 

4 Curăţat rigole 100 ml 39,93 45,92 45,92 

5 Stropit străzi 1000 mp 8,19 8,63 8,63 

6 Spălat străzi 1000 mp 44,35 44,61 44,61 

7 Combatere polei  
(exclusiv material antiderapant) 

1000 mp 25,44 27,48 27,48 

8 Deszăpezit manual 1000 mp 199,66 229,61 229,61 

9 Deszăpezit mecanic 1000 mp 18,23 19,87 19,87 

10 Încărcat zăpada mecanic 1 tonă 22,67 22,80 22,80 

11 Transport zăpadă 1 tonă/km 15,25 15,30 15,30 

 

NOTĂ: Tarifele sunt exprimate în lei, fără TVA. 

 



 

                                                                                                                                             
MUNICIPIUL ROMAN  
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Emitent: CABINET PRIMAR 
Nr. 1735 din 28.01.2019   
 
 
 
 
                  
 

 
EXPUNERE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru 
salubrizare stradală în municipiul Roman 

 
 

Contractul de delegare a serviciului public de salubritate, componenta 
salubrizare stradală, s-a încheiat în anul 2009, tarifele ofertate prin licitaţie 

publică au fost modificate prin H.C.L. nr. 85 din data de 29.03.2018. 
Prin adresa înregistrată cu nr. 878 din data de 15.01.2019, operatorul S.C. 

ROSSAL S.R.L. Roman, concesionarul acestui serviciu a solicitat modificarea 
tarifelor înaintând în acest sens documentaţia care să justifice acest lucru. 

Conform art. 25, alin. (5) din contractul de concesiune, operatorul solicită 

modificarea tarifelor susţinut cu documente justificative şi conform alin. (9) în 
situaţii excepţionale, concesionarul poate solicita modificarea tarifelor pe 
parcursul anului.  

În conformitate cu prevederile art. 15, alin. (3) din Ordinul ANRSC 
109/2007, modificarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 

salubrizare se determină avându-se în vedere următoarele criterii: 
a) pentru cheltuielile cu combustibilul tehnologic, cu lubrifianţi, cu 

energia electrică, cu materii prime şi materiale consumabile şi cu piese de 

schimb, cu pondere semnificativă în tarif, se va lua în calcul modificarea 

preţurilor de achiziţie faţă de preţurile în vigoare, în limita preţurilor de piaţă; 
b) consumurile normate de combustibil, lubrifianţi, energie electrică, 

materii prime şi materiale vor fi luate în calcul, astfel încât să asigure 

respectarea prevederilor alin. (1); 



 
c) cheltuielile cu amortizarea se vor lua în calcul, respectându-se 

reglementările legale în vigoare; 
d) cheltuielile cu redevenţa determinate potrivit prevederilor legale; 
e) cheltuielile pentru protecţia mediului se vor lua în calcul la nivelul 

prevăzut de legislaţia în vigoare; 
f) cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcţie de legislaţia în 

vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice; 
g) fondul pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia 

postînchidere, unde este cazul, în conformitate cu prevederile legale şi potrivit 
aprobării autorităţii administraţiei publice locale; 

h) o cotă de profit. 
 

În urma examinării documentaţiei depuse de S.C. ROSSAL S.R.L. 
Roman, ţinând cont de faptul că valoarea salariului minim pe economie a crescut 
de la 1.900lei  la  2.080lei, propun  majorarea  tarifelor aşa cum sunt prevăzute 

în anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre. La actuala majorare s-a ținut cont de 

faptul că prin anterioara majorare nu s-au acoperit integral costurile acestui 
serviciu public. 

 
Rog Consiliul Local Roman să analizeze şi să se pronunţe prin vot. 

 
 
 
 

Primarul Municipiului Roman,  
Lucian Ovidiu MICU 
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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. 1736 din 28.01.2019   
 
                       
        
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru 
salubrizare stradală în municipiul Roman 

 
 

Văzând expunerea de motive înregistrată cu nr. 1735 din 28.01.2019 şi 

proiectul de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Roman am constatat 
următoarele: 

 

Sub aspectul oportunităţii: 
 

Contractul de delegare a serviciului public de salubritate - componenta 
salubrizare stradală s-a încheiat în 18.02.2009.  

Tarifele ofertate prin licitaţie publică au fost modificate ultima dată prin 
H.C.L. nr. 85 din data de 29.03.2018. 

Prin adresa înregistrată cu nr. 878 din data de 15.01.2019 operatorul de 
salubritate - S.C. ROSSAL S.R.L. Roman - concesionarul acestui serviciu a 
solicitat modificarea tarifelor înaintând în acest sens documentaţia care să 
justifice acest lucru, solicitare căreia trebuie să i se dea curs în baza prevederilor 
din contractul de concesiune. 

 

Sub aspectul legalităţii: 
 

Conform prevederilor din Contractul de concesiune nr. 3134/18.02.2009, 
art. 25, alin. (5) operatorul solicită modificarea tarifelor susţinut cu documente 

justificative, alin. (9) în situaţii excepţionale, concesionarul poate solicita 
modificarea tarifelor pe parcursul anului. 

Solicitarea operatorului S.C. ROSSAL S.R.L. Roman a fost analizată în 
conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC nr. 109/2007. Ținând cont de 

http://www.primariaroman.ro/
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faptul că valoarea salariului minim pe economie a crescut de la valoarea de 
1.900lei la cea de 2.0.80lei, iar prin majorarea aprobată în anul 2018 nu au fost 

acoperite integral cheltuielile cu prestarea acestui serviciu public, majorarea 
actuală a tarifelor este justificată și prezentată în Anexa nr. 1 la proiectul de 
hotărâre. 

 

Faţă de cele de mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre este întocmit 

cu respectarea condiţiilor legale de fond şi formă, drept pentru care propunem 

adoptarea acestuia în forma prezentată. 
 

 
 

Director tehnic, 
Dan Felician IONIŢĂ 

 
 
 
 


