
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ  

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E  

 
Nr. ___ din 22.08.2019  

 
privind aprobarea indicilor de generare a deşeurilor municipale şi 

asimilabile, pe tipuri de activitate, pentru persoanele juridice din 
municipiul Roman 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinând referatul de aprobare nr. 15468 din 12.08.2019 inițiat de către 

domnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum și raportul de 
specialitate nr. 15560 din 13.08.2019 întocmit de către Biroul Monitorizare Mediu; 
     Văzând avizul favorabil nr. ___ din 22.08.2019 al Comisia pentru administraţie 

publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. ___ din 22.08.2019 al Comisiei 
juridice, precum și avizul de legalitate nr. ______ din 22.08.2019 al Secretarului 
general al Municipiului Roman; 

Luând în considerare art. 42, alin. 8 din Legea nr. 51/2006R - Legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și 

cele art. 24, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 101/2006R - Legea serviciului de salubrizare 
a localităților cu modificările și completările ulterioare;  
      În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „d”, ale art. 139, art. 140, alin. 1, precum și cele 

ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 
Art. 1. Se aprobă tabelul cu indicii de generare a deşeurilor municipale şi 

asimilabile, pe tipuri de activitate, pentru persoanele juridice din municipiul Roman, 
conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.09.2019, dată 

la care H.C.L. nr. 14 din 31.01.2018 se abrogă. 
 

Art. 3. (1) Hotărârea se comunică prefectului judeţului Neamţ în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija 

Secretarului general al Municipiului Roman. 
  (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor 

administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primăriei Municipiului 

Roman: www.primariaroman.ro. 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ 
        Consilier,                      Secretarul general al Muncipiului Roman, 

   Dragoș-Viorel MOROȘANU                                        Gheorghe CARNARIU 



 

         Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ___ din 22.08.2019   

                 

 INDICI DE GENERARE A DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI ASIMILABILE  
PENTRU PERSOANE JURIDICE DIN MUNICIPIUL ROMAN 

(kg/lună) 
 

Activități generale și similare 
Suprafața în m.p. 

< 20 21-50 51-80 81-100  101-200  201-300  301-400  401-500 > 501  

1 

Activități administrative și de birou, 

sedii de firmă, consignații, 
anticariate, case de schimb valutar, 
case de amanet, agenții imobiliare 

27.38 68.44 109.50 136.88 273.75 410.63 547.50 684.38 958.13 

2 
Activități comerciale: magazine și 

chioșcuri cu produse alimentare și 
nealimentare, farmacii 

109.50 273.75 438.00 547.50 1095.00 1642.50 2190.00 2737.50 3832.50 

3 
Activități comerciale: magazine și 

chioșcuri cu produse agroalimentare 
(aprozar), florării  

131.40 328.50 525.60 657.00 1314.00 1971.00 2628.00 3285.00 4599.00 

4 
Alimentație publică: restaurante, fast 

food și activități hoteliere 
500.00 800.00 900.00 1000.00 1300.00 1600.00 1750.00 2100.00 2450.00 



 

5 Alimentație publică: bar  250.00 450.00 480.00 500.00 700.00 800.00 900.00 1000.00 1200.00 

6 

Activitate de producție și 
comercializare produse de tip 
cofetărie, pizzerie, patiserie, 

gogoșerie, panificație 

200.00 300.00 400.00 450.00 550.00 650.00 800.00 900.00 1100.00 

7 
Activități comerciale:  

depozite pentru mărfuri industriale și 
materiale de construcții 

60.83 152.08 243.33 304.17 608.33 912.50 1216.67 1520.83 2129.17 

8 
Activități comerciale: depozite 

mărfuri alimentare/agroalimentare 
73.00 182.50 292.00 365.00 730.00 1095.00 1460.00 1825.00 2555.00 

9 
Activități de prestari servicii, 
instituții bancare și financiare 

60.83 152.08 243.33 304.17 608.33 912.50 1216.67 1520.83 2129.17 

10 Activități industriale 60.83 152.08 243.33 304.17 608.33 912.50 1216.67 1520.83 2129.17 

11 
Activități în domeniul sănătății : 
cabinete medicale individuale, 

cabinete stomatologice, policlinici 
60.83 152.08 243.33 304.17 608.33 912.50 1216.67 1520.83 2129.17 

 



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 
Emitent: CABINET PRIMAR  
Nr. 15.468 din 12.08.2019 
 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea 
indicilor de generare a deşeurilor municipale şi asimilabile, pe tipuri de 

activitate, pentru persoanele juridice din municipiul Roman 
 

     
Tariful aprobat pentru colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi 

asimilabile de la persoanele juridice este exprimat în lei/tonă ca urmare a 
finalizării procedurii de atribuire a 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.  
Începând cu anul 2018 și până în prezent contravaloarea serviciului de 

colectare şi transport deşeuri municipale şi asimilabile de la persoanele juridice 
din municipiul Roman avea la bază indicii de generare a deşeurilor municipale şi 

asimilabile, pe tipuri de activitate, conform SR 13400 - Prescripţii pentru 

determinarea cantităţilor de deşeuri urbane şi pentru dimensionarea 

capacităţilor de precolectare, colectare şi transport.  
În urma monitorizării serviciului public de salubrizare, componenta - 

colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor municipale și asimilabile, se 

impune revizuirea indicilor de generare a deşeurilor municipale şi asimilabile, 

pe tipuri de activitate, pentru persoanele juridice. 
 
Prezentul referat de aprobare, însoțit de proiectul de hotărâre, se va 

transmite către Biroul Monitorizare Mediu în vederea întocmirii raportului de 
specialitate. 

 
Drept pentru care, vă rugăm să adoptați proiectul de hotărâre anexat. 
 

                                                         Inițiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 
Emitent: Birou Monitorizare Mediu  
Nr. 15560 din 13.08.2019 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea 
indicilor de generare a deşeurilor municipale şi asimilabile, pe tipuri de 

activitate, pentru persoanele juridice din municipiul Roman 
 

În urma finalizării procedurii de atribuire a 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, tariful aprobat 
pentru colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi asimilabile de la 

persoanele juridice este exprimat în lei/tonă.  
Începând cu anul 2018 și până în prezent contravaloarea serviciului de 

colectare şi transport deşeuri municipale şi asimilabile de la persoanele juridice 

din municipiul Roman avea la bază indicii de generare a deşeurilor municipale şi 

asimilabile, pe tipuri de activitate, conform SR 13400 - Prescripţii pentru 

determinarea cantităţilor de deşeuri urbane şi pentru dimensionarea 

capacităţilor de precolectare, colectare şi transport.  
În urma monitorizării serviciului public de salubrizare, componenta - 

colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor municipale și asimilabile, s-a 
identificat necesitatea revizuirii indicilor de generare a deşeurilor municipale şi 

asimilabile, pe tipuri de activitate, pentru persoanele juridice din municipiul 
Roman. 

La baza fundamentării tabelului cu indici de generare stă SR 13400/2016 - 
Prescripţii pentru determinarea cantităţilor de deşeuri urbane şi pentru 

dimensionarea capacităţilor de precolectare, colectare şi transport coroborat cu 
rezultatele monitorizării cantităților de deșeuri generate în funcție de activitatea 
prestată, tipul și suprafața clădirii și coeficientul de variație a cantităților de 

deșeuri.   
Proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere este necesar pentru derularea 

în bune condiții a raporturilor contractuale dintre operatorul de salubritate și 
persoanele juridice ce desfăşoară diverse tipuri de activităţi pe raza municipiului 

Roman.  
Birou Monitorizare Mediu 

Irina-Mariana SCORȚANU 


