ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL MOLDOVENI
HOTĂRÂREA
NR. 73 DIN 30.09.2019
privind aprobarea colectării deșeurilor provenite din gospodării și adoptarea unor măsuri
pentru asigurarea salubrizării comunei
Consiliul Local Moldoveni întrunit în ședință ordinară la data de 30.09.2019
-

-

Având în vedere:
Hotărârea Local Moldoveni 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;
HCL nr. 69 din 09.09.2019 privind aprobarea colectării deșeurilor provenite din gospodării și adoptarea
unor măsuri pentru asigurarea salubrizării comunei
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. 1059/19.03.2019 înregistrată la A.D.I. ECONEAMȚ, în calitate de Autoritate Contractantă,;
Prevederile art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. d și alin. 4 lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul adminstrativ;
În temeiul dispozițiilor 139 alin. 1 și art. 196 alin. 1 lit a din Ordonanța de Urgență a Guvernului României
nr. 57/2019 privind Codul administrativ

-

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se completează art. 1 la HCL nr. 69 din 09.09.2019 privind aprobarea colectării deșeurilor
provenite din gospodării și adoptarea unor măsuri pentru asigurarea salubrizării comunei, după cum urmează:
Art. 1 se completează cu un nou alineat și va avea următorul cuprins:
Art. 1 (1) Se subventioneaza de la bugetul local in proportie de 100% costurile aferente serviciilor de
salubrizare in urmatoarele situatii;
Pentru persoanele incadrate in gradul I și II de invaliditate, persoanele cu handicap grav si accentuat.
Pentru peroanele care au calitatea de veteran de razboi si vaduve de veteran de razboi
Pentru persoanele care beneficiaza de ajutor social
Celelalte prevederi ale HCL rămân neschimbate.
Art. 2 Secretarul comunei Moldoveni va asigura aducerea la cunoștință publică precum și comunicarea
prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
CONSILIER,
Iulian Mirela BONTAȘ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL COMUNEI,
Marcela Gabriela CEPREAGĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

MUNICIPIUL/ ORAŞUL/ COMUNA………………
Nr……din…………..2019
EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul privind modificarea si completarea Hotărârii nr. …… / ………………………….. a
Consiliului Județean/Consiliului Local, privind atribuirea si 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 Județean Neamț / Consiliul local al _____________ a aprobat prin HCJ/HCL nr.
…./…………… atribuirea și încheierea contractului de concesiune nr. 159/04.04.2018 cu S.C.
ROSSAL S.R.L. ROMAN. Potrivit art. 3 din Hotărârea sus menționată, redevența și tarifele
aferente serviciilor prestate de operator sunt cele stipulate în Anexa 2.
Tarifele în vigoare, în Zona 2, sunt următoarele (fără TVA):
a. Tarife pentru utilizatorii casnici din mediul rural
177,97 lei/tonă // 2,39 lei/persoană/lună;
b. Tarife pentru utilizatorii casnici din mediul urban
195,13 lei/tonă // 5,74 lei/persoană/lună;
c. Tarife pentru utilizatorii non-casnici
344,00 lei/tonă.
Prin adresa nr. 1059/19.03.2019 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 modificărilor legislative intervenite prin O.U.G. nr. 74/2018, astfel
cum a fost modificată prin Legea nr. 31/2019 precum și influențelor generate de modificarea
costurilor de operare în condițiile introducerii contribuției pentru economia circulară în cuantum
de 30 de lei/tona de deșeuri eliminate prin depozitare, respectiv creșterea salariului minim pe
economie la 2080 lei începând cu data de 01.01.2019.
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.

-

Metodologia de calcul aplicabilă în situația modificării tarifelor este cuprinsă în Ordinul
ANRSC nr. 109/2007. În acest Ordin, la art. 15, se stipulează: tarifele pentru activitățile
specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate în următoarele situații: … b) pentru
cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităților ori la
modificarea condițiilor de prestare a activității, care determină modificarea costurilor cu o
influență 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 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.

-

Art. I punctul 3 din O.U.G. nr. 74/2008 referitoare la modificarea art. 17 din Legea nr.
211/2011, stipulează obligația stabilirii şi aprobării de tarife distincte pentru gestionarea
deşeurilor reciclabile din deșeurile municipale și pentru gestionarea deşeurilor reziduale din
deșeurile municipale, inclusiv sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu
separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri.

-

Stabilirea tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor reciclabile/reziduale este oportună
și din punctul de vedere a aplicării prevederilor art. 16 alin. (8) lit. g) și h) din Legea nr.
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje:
decontarea costurilor nete efectuate de operatorii de salubritate pentru gestionarea
deșeurilor de ambalaje din fluxul deșeurilor reciclabile municipale se bazează pe aprobarea
tarifului distinct pentru fluxul de deșeurile reciclabile, rezultând reducerea acestui cost
proporțional cu cantitățile de deșeuri de ambalaje gestionate din fluxul de reciclabile.

-

Gestionarea responsabilă a deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale poate contribui la
îndeplinirea țintelor UAT-urilor privind reducerea cantităților de deșeuri depozitate și, implicit,
la reducerea costurilor generate de plata de către UAT a contribuției datorate către Fondul
pentru mediu conform art. 9 alin. (1) lit. p) din O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru
mediu.
Solicitarea cuprinsă în adresa operatorului nr. 1059/19.03.2019 este însoțită de

documentația impusă de art. 8, alin. (2) din Ordinul 109/2007: fișele de fundamentare a noilor
tarife propuse, pe elemente de cheltuieli și memoriul tehnico-justificativ prin care se prezintă
oportunitatea modificării tarifelor.
Tarifele supuse spre aprobare sunt următoarele:
a. Tarife pentru utilizatorii casnici din mediul rural
Reciclabil:

703,91 lei/tonă // 2,23 lei/persoană/lună (colectare la platformă)
975,80 lei/tonă // 3,10 lei/persoană/lună (colectare la poartă)

Rezidual:

373,87 lei/tonă // 6,72 lei/persoană/lună (colectare la platformă)
473,68 lei/tonă // 8,51 lei/persoană/lună (colectare la poartă)

Tarif total Reciclabil + Rezidual (lei/persoană/lună):
8,96 lei/persoană/lună (colectare la platformă)
11,61 lei/persoană/lună (colectare la poartă)
b. 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)
c. Tarife pentru utilizatorii non-casnici
Reciclabil:

703,91 lei/tonă

Rezidual:

373,87 lei/tonă.

Având în vedere că, potrivit art. 28 din Contractul sus menționat, modificarea acestuia se
face numai prin Act adițional încheiat între părțile contractante (A.D.I. ECONEAMȚ și
S.C.ROSSAL S.R.L. ROMAN) este necesară acordarea unui mandat reprezentantului Județului
Neamț/Municipiului/Orașului/Comunei ……………… pentru aprobarea în Adunarea Generală a
Zonei 2 a actului adițional la contract cu noile tarife aprobate potrivit art. 2 proiectul de hotărâre
anexat.
Proiectul de hotărâre propus consiliului local spre adoptare este fundamentat pe
dispozițiile Legii 215/2001 a administrației publice locale modificată și republicată, Art. 36 alin
(1), alin (2) lit. c) și d) și Art. 45, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și
ale Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu respectarea corespunzătoare a
metodologiei de stabilire a tarifelor cuprinsă în Ordinul ANRSC nr. 109/2007.
Având în vedere argumentele în fapt și drept prezentate mai sus propun spre adoptare
Consiliului Județean Neamț / Consiliului local al __________, proiectul de hotărâre în forma
anexată.
Propun a se acorda un mandat special reprezentantului UAT __________ în cadrul
Adunării Generale a Asociației să voteze modificările prevăzute mai sus conform Proiectului de
Hotărâre sub forma unui Act adițional la Contractul de concesiune nr. 159/ 04.04.2018 cu S.C.
ROSSAL S.R.L.ROMAN.
Președinte / Primar,
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL/ ORAŞUL/ COMUNA………………

Nr..........din..............2019

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de Hotărâre privind modificarea și completarea HCJ/HCL nr. …… din
………………… 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 Expunerea de Motive nr. .................. din ...................2019 a dlui (d-nei)
Președinte/Primar.................................., prin care se propune modificarea și completarea
HCJ/HCL nr. …… din …………………, facem următoarele precizări:
În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (3), lit. k) și ale art. 10, alin. (5) din Legea
serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 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 HCJ/HCL nr. …. din
…………………… 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.
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 activitățile specifice serviciului de
salubrizare pot fi modificate în următoarele situații: … b) pentru cazurile care conduc la
modificarea structurală a costurilor …, care determină modificarea costurilor cu o influență mai
mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv.
Prin adresa nr. 1059/19.03.2019 înregistrată la A.D.I. ECONEAMȚ în calitate de
Autoritate Contractantă, 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
activități componente ale serviciului de salubrizarea a unităților administrativ teritoriale membre
al ADI ECONEAMȚ din Zona 2, județul Neamț” solicită aprobarea stabilirii/majorării tarifelor din
Contract în baza prevederilor O.U.G. nr. 74/2018 privind stabilirea tarifelor distincte pentru
fluxurile de deșeuri reciclabile/reziduale din deșeurile municipale cât și modificarea acestor tarife
pe baza influențelor generate de introducerea contribuției pentru economia circulară (o taxă de
30 lei/tona de deșeuri depozitată) și de creșterea salariului minim pe economie la 2080 lei,
începând cu 01 ianuarie 2019.

La actuala solicitare sunt aplicabile prevederile art. I punctul 3 din O.U.G. nr. 74/2008
referitoare la modificarea art. 17 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor:
3. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: "ART. 17 (1) Autorităţile
administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz,
subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare
intercomunitară ale acestora, au următoarele obligaţii: …
f) să stabilească şi să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu
de data de 30 iunie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru
gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele
decât cele prevăzute la lit. a) şi sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu
separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri;
g) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f)
pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a) contribuţia pentru economia circulară
prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, numai pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din
aplicarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte;
h) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f)
pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), contribuţia pentru
economia circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind
Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin
depozitare;
respectiv prevederile art. III:
Prin adoptarea de hotărâri până la data de 30 aprilie 2019, consiliile judeţene/consiliile
locale au obligaţia de a se asigura că asociaţiile de dezvoltare intercomunitare/ unităţile
administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor
care au contracte de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare încheiate anterior intrării
în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi operatorii de salubrizare cu care acestea au
contractele încheiate respectă prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale legislaţiei în domeniul
concurenţei, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie
2019.
De asemenea, conform dispozițiilor alin. (6), lit. a), pct. 14 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea
atribuțiilor privind gestionarea serviciilor publice din subordine, consiliul local asigură, potrivit
competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare
de utilitate publică de interes local.
În consecință, apreciem că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile pentru a fi supus
dezbaterii și aprobării plenului consiliului județean/ consiliului local. În situația 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 însoțit de prezentarea condițiilor justificate care impun respingerea proiectului.
..............................

..................................................

