
 

  

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   

 
H O T Ă R Â R E  

 
Nr. ___ din 19.12.2019 

 
privind modificarea anexei H.C.L. nr. 13 din 31.01.2018 privind 
atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a 

gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a 

unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț 

 
Examinând referatul de aprobare nr.  24626 din 18.12.2019 inaintat de 

catre Primarul municipiului Roman, precum si raportul de specialitate nr. 24651   
din  18.12.2019 intocmit de catre Direcția Tehnică și de Investiții; 

Văzând avizul favorabil nr. ___ din 19.12.2019 al Comisiei pentru buget-
finante, avizul favorabil nr. ___ din 19.12.2019 al Comisiei juridice, precum și 

avizul pentru legalitate nr. _____ din 19.12.2019 dat de catre Secretarul general 
al municipiului Roman; 

Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Roman nr. 13 din 31.01.2018 

privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a 

gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a 

unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț 
- prevederile art. 8, alin. (3), lit. k), art. 9, alin. (2), lit. d) și ale art. 10, alin. 

(5) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 6, alin. (1), lit. l), art. 8, alin. (1), art. 9, alin. (1), lit. c) și 

ale art. 20 alin. (2), lit. d) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localităților republicată; 

- prevederile art. III și art. I punctul 3 din O.U.G. nr. 74/2008 referitoare la 
modificarea art. 17 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor; 

- prevederile Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii unor 
activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților 

administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț nr. 159 din 
04.04.2018;  



 

  

- adresa nr. 1081/11.12.2019 înregistrată la A.D.I. ECONEAMȚ, în calitate 
de Autoritate Contractantă; 

- prevederile art. 129, alin. 2, lit. „d” și alin. 7, lit. „n”  din Ordonanta de 
urgenta nr. 57/2019  privind Codul administrativ; 

         În temeiul art. 139, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” 
din același act normativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea punctului 2 din anexa la H.C.L. nr. 13 din 
31.01.2018 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin 

concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a 

unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț, conform anexei la 
prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Se acordă un mandat special reprezentantului municipiului 
Roman, dlui Dan-Felician Ioniță, în cadrul Adunării Generale a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, să voteze, în numele municipiului 
Roman, tarifele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre. 
 

Art. 3. Secretarul general al municipiului Roman va asigura aducerea la 
cunoștință publică precum și comunicarea prezentei hotărâri autorităților și 

persoanelor interesate. 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                     CONTRASEMNEAZĂ 
                Consilier,                  Secretarul general al Municipiului Roman, 
   Dana–Lăcrămioara PĂIUŞ           Gheorghe CARNARIU 

                                                   

                                                                                   

                                                                                                   
 
 
 
 
 
 



 

  

                                                             
Anexa la H.C.L. nr. ___ din 19.12.2019 
 
 
 
 
 
 

TARIFELE AFERENTE CONTRACTULUI DE 
CONCESIUNE 

 
 
 

  Tarifele aferente contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii 
unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților 

administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț sunt: 
 

Tarifele aferente activităților prestate (fără TVA): 
 

a. Tarife pentru utilizatorii casnici din mediul urban 
 

Reciclabil:  703,91 lei / tonă /2,46 lei / persoană / lună 
(colectare la platform / la poartă) 

 

Rezidual:  408,38 lei / tonă / 8,10 lei / persoană / lună 
(colectare la platformă/la poartă) 

 
Tarif total Reciclabil + Rezidual (lei / persoană / lună): 
 

10,56 lei/persoană/lună (colectare la platformă/la poartă) 
 
Penalizare: + 50% pentru nerespectarea colectării selective; 

 
b. Tarife pentru utilizatorii non-casnici: 

 

Reciclabil:  703,91 lei / tonă  
 

  Rezidual:  408,38 lei / tonă. 
 
Penalizare: + 50% pentru nerespectarea colectării selective 
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REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul  privind modificarea anexei H.C.L. nr. 13 din 31.01.2018 
privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a 

gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a 
unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț. 

 
Consiliul local al municipiului Roman a aprobat prin H.C.L. nr. 13 din 

31.01.2018 redeventele şi tarifele aferente contractului de Delegare prin 
concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a 

unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț. 
Prin adresa nr. 1081/11.12.2019, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

”ECONEAMȚ” solicită modificarea tarifelor de salubritate cu includerea 

corespunzătoare a contributiei pentru economia circulara in valoare de 80 

lei/tona fără TVA in tariful pentru gestionarea deseurilor municipale destinate a 
fi eliminate prin depozitare (urmare a cresterii contributiei pentru economia 
circulara incasata de Administratia Fondului pentru Mediu de la 30 lei/tona la 80 
lei/tona) este necesara modificarea tarifelor. 

Din perspectiva legislației în vigoare și a prevederilor contractului de 

delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare sus menționat, solicitarea 

operatorului de salubritate de modificare a tarifelor este legală și oportună: 
- în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor de utilități 

publice prin modificare a tarifelor se înțelege o operațiune de corelare a 

nivelurilor tarifelor stabilite anterior, aplicabilă în situațiile în care intervin 

schimbări în structura costurilor care conduc la recalcularea tarifelor, pe 



 
baza metodologiei de calcul al structurii și nivelului tarifelor existente, 

elaborată și aprobată de autoritatea de reglementare competentă.  
- Contractul nr. 159/04.04.2018 stipulează dreptul operatorului de a solicita 

modificarea tarifelor și obligația autorității contractante de a aproba această 

modificare în situația în care este afectat echilibrul contractual, cu 

respectarea metodologiei cuprinsă în Ordinul nr. 109/2007. 
 

Actualmente sunt in vigoare urmatoarele tarife:  
 

a. Tarife pentru utilizatorii casnici din mediul urban 
Reciclabil:  703,91 lei/tonă // 2,46 lei/persoană/lună  
Rezidual:  373,87 lei/tonă // 7,41 lei/persoană/lună  
Tarif total Reciclabil + Rezidual (lei/persoană/lună): 

9,87 lei/persoană/lună (colectare la platformă/la poartă) 
 

b. Tarife pentru utilizatorii non-casnici 
Reciclabil:  703,91 lei/tonă  
Rezidual:  373,87 lei/tonă. 
 

Solicitarea justificata de modificare a tarifelor vizeaza doar componenta 
reziduala a deseurilor si este afectata doar de majorarea cu 50 lei/tona fără TVA 

a contributiei la economia circulara datorata Administratiei Fondului pentru 
Mediu. 

Tarifele propuse sunt: 
a. Tarife pentru utilizatorii casnici din mediul urban 
Reciclabil:  703,91 lei/tonă // 2,46 lei/persoană/lună  
Rezidual:  408,38 lei/tonă // 8,10 lei/persoană/lună  
Tarif total Reciclabil + Rezidual (lei/persoană/lună): 

10,56 lei/persoană/lună (colectare la platformă/la poartă) 
b. Tarife pentru utilizatorii non-casnici 
Reciclabil:  703,91 lei/tonă  
Rezidual:  408,38 lei/tonă. 
 
Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre va fi transmis 

către Direcția Tehnică și de Investiții în vederea întocmirii raportului de 
specialitate. 
 
 

INIȚIATOR 
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul privind modificarea anexei H.C.L. nr. 13 din 31.01.2018 
privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a 

gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a 
unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț. 

 
Văzând referatul de aprobare nr. 24626 din 18.12.2019 al d-lui primar 

Lucian-Ovidiu Micu, prin care se propune modificarea anexei H.C.L. nr. 13 din 
31.01.2018 facem următoarele precizări: 

În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (3), lit. k) și ale art. 10, alin. (5) 

din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, autoritățile deliberative ale unităților 

administrativ-teritoriale adoptă hotărâri în legătură cu aprobarea stabilirii, 

ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor, după caz, în condițiile legii 

speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și 

aprobate de autoritățile de reglementare competente și pot mandata asociațiile de 

dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice să 

exercite, în numele și pe seama lor a acestor atribuții cu condiția primirii în 

prealabil a unui mandat special din partea autorităților deliberative ale unităților 

administrativ-teritoriale membre ale asociației. 
Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au atribuții 

în domeniu, conform prevederilor art. 6, alin. (1), lit. l) din Legea serviciului de 
salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

în ceea ce privește "stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de 
operator în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de 

A.N.R.S.C.". 
Contractul Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități 

componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale 
membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 



 
2, județul Neamț, aprobat prin H.C.L. nr. 13 din 31.01.2018 prevede la art. 13, 
alin. (4) și (5): (4) modificarea și ajustarea tarifelor se va efectua în 

conformitate cu metodologia de stabilire, ajustare și modificare a tarifelor 

pentru activitățile specifice ale serviciului de salubrizare aprobate prin Ordinul 

președintelui Autorității de Reglementare nr. 109/2007, respectiv (5) 
modificarea și ajustarea tarifelor enumerate la paragraful (1) se aprobă de ADI 
ECONEAMŢ în baza mandatului prealabil special acordat în acest sens de 

unitățile administrativ teritoriale membre. 
Prin adresa nr. 1081/11.12.2019 de la A.D.I. ECONEAMȚ în calitate de 

Autoritate Contractantă  a contractului „Delegarea prin concesiune a gestiunii 
unor activități componente ale serviciului de salubrizarea a unităților 

administrativ teritoriale membre al ADI ECONEAMȚ din Zona 2, județul 

Neamț”, se solicită aprobarea majorării tarifelor din Contract pe baza influenței 

generate de cresterea contribuției pentru economia circulară la 80 lei/tonă. 
Modificările de tarif sunt influenţate doar de majorarea cu 50 lei/tonă a 

taxei către Administraţia Fondului pentru Mediu şi afectează componenta 

reziduală a deşeurilor menajere. 
 
În consecință, apreciem că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile 

pentru a fi supus dezbaterii și aprobării consiliului local. 
 
 

Directia Tehnica si Investitii, 
Director, 

Dan-Felician IONIȚĂ 
 
 
 

 
 

 
 


