
 

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 28.10.2021 

 
privind ajustarea tarifelor pentru salubrizare stradală în 

municipiul Roman  

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 81317 din 26.10.2021 iniţiat de către 
dnul Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul 
comun de specialitate nr. 81370 din 27.10.2021 întocmit de către Direcția 
Tehnică și Investiții și Direcția Juridică și Administrație Publică; 
 Văzând avizul pentru legalitate nr. ____ din __.10.2021 dat de către 
Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ____ din 
__.10.2021 al Comisiei buget - finanțe, precum și avizul favorabil nr. ____ din 
__.10.2021Comisiei Juridice; 

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 ajustare a tarifelor pentru salubrizare 
stradală înaintată de S.C. ROSSAL S.R.L. Roman sub nr. 3492/02.09.2021 și 
înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 66371/02.09.2021; 

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; 
 Având în vedere prevederile art. 129 si cele ale art. 196, alin. (1), lit. „a” 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă ajustarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare 
stradală 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 la prezenta hotărâre.  

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

de 01.11.2021, dată la care H.C.L. nr. 22 din 31.01.2019 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 general al municipiului Roman,    
        Ionuț-Liviu CIOCOIU                                      Gheorghe CARNARIU 



 

  Anexă la Hotătrârea Consiliului Local nr. ___ din 28.10.2021 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NOTĂ: Tarifele sunt exprimate în lei, fără TVA. 

Nr. 
crt. 

SERVICIUL PRESTAT U.M. 

Tarif actual 
aprobat prin  

H.C.L. nr. 22 din 
31.01.2019 

 
IPC Servicii 

Tarif 
propus 

Tarif 
aprobat 

1 Măturat manual 1000 mp 23,75 1,0909 25,91 25,91 

2 Măturat mecanic 1000 mp 20,66 1,0909 22,54 22,54 

3 Descărcat coşuri stradale 1 buc 1,79 1,0909 1,95 1,95 

4 Curăţat rigole 100 ml 45,92 1,0909 50,09 50,09 

5 Stropit străzi 1000 mp 8,63 1,0909 9,41 9,41 

6 Spălat străzi 1000 mp 44,61 1,0909 48,67 48,67 

7 
Combatere polei  
(exclusiv material antiderapant) 

1000 mp 27,48 1,0909 29,98 29,98 

8 Deszăpezit manual 1000 mp 229,61 1,0909 250,48 250,48 

9 Deszăpezit mecanic 1000 mp 19,87 1,0909 21,68 21,68 

10 Încărcat zăpada mecanic 1 tonă 22,80 1,0909 24,87 24,87 

11 Transport zăpadă 1 tonă/km 15,30 1,0909 16,69 16,69 
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Emitent: CABINET PRIMAR 
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REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind ajustarea 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. 22 din data de 31.01.2019. 

Prin adresa nr. 3492 din data de 02.09.2021, înregistrată la Primăria 
municipiului Roman sub nr. 66371 din data de 02.09.2021, operatorul S.C. 
ROSSAL S.R.L. Roman, concesionarul acestui serviciu a solicitat ajustarea  
tarifelor pentru serviciile de salubrizare stradală, ținând cont de nivelul indicelui 
prețurilor de consum pentru perioada iulie 2021 – decembrie 2018, înaintând în 
acest sens documentaţia care să justifice acest lucru. 

Conform art. 25, alin. (5) din contractul de concesiune, operatorul solicită 
ajustarea tarifelor susținut cu documente justificative şi conform alin. (9) în 
situaţii excepţionale, concesionarul poate solicita modificarea tarifelor pe 
parcursul anului.  

În conformitate cu prevederile art. 13, alin. (4) din Ordinul ANRSC 
109/2007, ajustarea 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) cheltuielile cu amortizarea se vor lua în calcul, respectându-se 
reglementările legale în vigoare; 
 c) cheltuielile cu redevenţa determinate potrivit prevederilor legale; 
 d) cheltuielile pentru protecţia mediului se vor lua în calcul la nivelul 
prevăzut de legislaţia în vigoare; 
 e) cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcţie de legislaţia în 
vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice;  
 f) 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; 
 g) o cotă de profit. 

Ajustarea tarifelor practicate în cadrul contractului de concesiune pentru 
serviciile de salubrizare stradală s-a solicitat utilizându-se Indicele prețurilor de 
consum pentru Servicii, comunicat de INS, corespunzător perioadei cuprinse 
între luna de referință la nivelul căreia s-au stabilit prețurile actuale (decembrie 
2018) și ultima lună pentru care s-au publicat indicatorii statistici de către 
aceeași instituție (iulie 2021). Acest indice are valoarea de 109.09, conform 
adresei INS, ceea ce se reflectă într-o majorare cu 9,09% a tarifelor actuale. 

Prin comparație, dacă solicitarea de ajustare s-ar face luând în calcul IPC 
Total, creșterea propusă ar fi de 10,88%. 

De asemenea, din analiza evoluției salariului minim pe economie în 
aceeași perioadă, rezultă o creștere a acestuia de la nivelul 2080 lei la nivelul 
2300 lei/lună, adică 10,58%, în timp ce creșterea cheltuielilor materiale a fost, 
conform aceleași surse de 11,74 %. Astfel, prin aplicarea acestor creșteri la 
diferitele elemente de cost din structura tarifelor actuale, ar rezulta tarife mai 
mari cu minim 10,5%. 

Având în vedere aceste aspecte, ajustarea tarifelor pe baza indicelui IPC 
Servicii este justificată, obiectivă și conduce la prețuri mai reduse față de 
celelalte metode de ajustare sau modificare a tarifelor posibil de luat în calcul și 
propun  ajustarea  tarifelor aşa cum sunt prevăzute în anexa nr. 1 la proiectul de 
hotărâre.  

 

Prezentul referat, împreună cu proiectul de hotărâre, va fi transmis 
Direcției Tehnice și Investiții și Direcției Juridice și Administrație Publică, în 
vederea întocmirii raportului de specialitate. 
 

 Față de cele ce preced, rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe 
prin vot. 
 

 

Primarul Municipiului Roman,  

Leonard ACHIRILOAEI 



 

                                                                                                                                           
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: Direcția Tehnică și Investiții / Direcția Juridică și Administrație 
Publică Locală 
Nr. 81370 din 27.10.2021 
 
                       
        
 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

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

 

 
Văzând Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 81317 din 26.10.2021 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. 22 din data de 31.01.2019. 

Prin adresa nr. 3492 din data de 02.09.2021, înregistrată la Primăria 
municipiului Roman sub nr. 66371 din data de 02.09.2021, operatorul S.C. 
ROSSAL S.R.L. Roman, concesionarul acestui serviciu a solicitat ajustarea  
tarifelor pentru serviciile de salubrizare stradală, ținând cont de nivelul indicelui 
prețurilor de consum pentru perioada iulie 2021 – decembrie 2018, înaintând în 
acest sens documentaţia care să justifice acest lucru. 

 

Sub aspectul legalităţii: 
 

Conform art. 25, alin. (5) din contractul de concesiune, operatorul solicită 
ajustarea tarifelor susținut cu documente justificative şi conform alin. (9) în 
situaţii excepţionale, concesionarul poate solicita modificarea tarifelor pe 
parcursul anului.  



 

2 
 

În conformitate cu prevederile art. 13, alin. (4) din Ordinul ANRSC 
109/2007, ajustarea 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) cheltuielile cu amortizarea se vor lua în calcul, respectându-se 
reglementările legale în vigoare; 
 c) cheltuielile cu redevenţa determinate potrivit prevederilor legale; 
 d) cheltuielile pentru protecţia mediului se vor lua în calcul la nivelul 
prevăzut de legislaţia în vigoare; 
 e) cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcţie de legislaţia în 
vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice;  
 f) 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; 
 g) o cotă de profit. 

Ajustarea tarifelor practicate în cadrul contractului de concesiune pentru 
serviciile de salubrizare stradală s-a solicitat utilizându-se Indicele prețurilor de 
consum pentru Servicii, comunicat de INS, corespunzător perioadei cuprinse 
între luna de referință la nivelul căreia s-au stabilit prețurile actuale (decembrie 
2018) și ultima lună pentru care s-au publicat indicatorii statistici de către 
aceeași instituție (iulie 2021). Acest indice are valoarea de 109.09, conform 
adresei INS, ceea ce se reflectă într-o majorare cu 9,09% a tarifelor actuale. 

Prin comparație, dacă solicitarea de ajustare s-ar face luând în calcul IPC 
Total, creșterea propusă ar fi de 10,88%. 

De asemenea, din analiza evoluției salariului minim pe economie în 
aceeași perioadă, rezultă o creștere a acestuia de la nivelul 2080 lei la nivelul 
2300 lei/lună, adică 10,58%, în timp ce creșterea cheltuielilor materiale a fost, 
conform aceleași surse de 11,74 %. Astfel, prin aplicarea acestor creșteri la 
diferitele elemente de cost din structura tarifelor actuale, ar rezulta tarife mai 
mari cu minim 10,5%. 

Având în vedere aceste aspecte, ajustarea tarifelor pe baza indicelui IPC 
Servicii este justificată, obiectivă și conduce la prețuri mai reduse față de 
celelalte metode de ajustare sau modificare a tarifelor posibil de luat în calcul. 

 

 Față de cele ce preced, apreciem proiectul de hotărâre ca fiind legal și 
oportun. 
 
  
          Director D.T.I.,      Director D.J.A.P., 
    Ing. Ovidiu BOJESCU       c.j. Camelia RUSU 


