
JUDETUL BIHOR 
PRIMARUL ORASULUI VASCAU 
Nr. 7548/19.12.2018 

PROIECT DE HOT.A.RARE 

Avizat 

Pop Qplica 

privind aprobarea ajustarii 

Sltar 
tarifelor pentru activitatea de salubrizare desfa~urata de S.C. Solceta S.A 

~tei 
A vand 'in vedere : 

-Raportul de specialitate nr. 7546/19.12.2018 intocmit de domnul Tulvan Eugen avand functia de 
referent de specialitate 'in cadrul Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului din Primaria 
or~ului Va~cau prin care se propune initierea unui proiect de hotarare; 

- Expunerea de motive a primarului or~ului V~cau 1nregistrata la nr.7547/19.12.2018; 
- Adresele nr. 1656/06.12.2018 ~i adresa nr. 1702/14.12.2018 ,nota de fundamentare ~i memoriul 

tehnic transmis de S.C. Solceta S.A ~tei 
In conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati 

publice,republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, prevederile art. 2, art.4, art. 6, art. 8, art.9, alin. 
l ,lit.g, art. 26 ,alin. 5 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localitatilor, cu modificarile 
~i completarile ulterioare, prevederile art. 7 ~i art. 13 din Ordinul Pre~edintelui ANRSC nr. 109/2007 privind 
aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice 
serviciului de salubrizare a localitatilor, prevederile art. 6 din Legea nr. 384/2013 privind aprobarea O.G. nr. 
31 /2013 pentru modificarea ~i completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. 

Tinand cont de prevederile Oug nr. 74/17.07.2018 , ce modifica art. 17 ,alin. 1 din Legea nr. 
211 /201 l privind regimul de~eurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor ~i 
a de~eurilor de ambalaj ~i a OUG nr. 196/2005 privind fondul de mediu. 

in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica , republicata , cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

Tinand cont de respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative,republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

In temeiul art. 36, alin. I, alin 2, lit. d ,coroborat cu alin. 6, lit.a ,pct.14 , art.45 ,alin.2 ~i 
art.115,alin.1,lit.b , din Legea 215/200 I Legea administratiei pub lice locale, republicata, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

Primarul ora~ului V~cau propune Consiliului Local al ora~ului V~cau prezentul proiect de hotarare: 

Art. 1. (1) Se aproba ajustarea tarifelor percepute de S.C. Solceta SA ~tei, incepand cu 
data de O 1.01.2019 ,tarife ce contin ~i contributia pentru economia circulara, dupa cum urmeaza : 

pentru o persoana - 9,20 lei (pret final cu TV A) 
pentru gospodarie - 24,40 lei (pret final cu TV A) 
pentru agenti economici - 79, 70 lei cu TV A 

Art. 2. Se aproba incheierea unui act aditional intre UAT ora~ Va~cau ~i SC Solceta SA 
~tei la contractual provizoriu de prestare a serviciilor de salubrizare in localitatile din Va~cau, 
Varzarii de Sus, Varzarii de Jos,in vederea modificarii tarifelor practicate de operator ~i prelungirea 
te1menului contractului pe o perioada de 1 an. 

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarului ora~ului 
Va~ciiu ~i Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului. 

Art. 4. Prezenta hotiirare se comunica: 

Rcd.PR,ex .13 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
Primarului ora~ului Va~ciiu 
Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului 
S.C. Solceta SA ~tei 
Serviciului Buget -contabilitate 
La dosar 
Prin afi~are 



JUDETUL BIHOR 
PRIM.ARIA ORASULUI V ASCAU 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr. 7546 din 19.12.2018 

privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru activitatea de salubrizare desfa~urata de S.C. Solceta S.A Stei 

Obiectul proiectului de hotarare ii constituie aprobarea de catre Consiliul local al ora~ului V~cau a 
majorarii taifelor practicate pentru activitatea menajera in ora~ul Va~cau prin introducerea contributiei pentru 
economia circulara ,aplicabila de la data de 1 ianuarie 2019 conform prevederilor OUG nr. 74/2018. 

S.C. Solceta S.A in calitate de delegat a inaintat catre autoritatile locale a ora~ului Va~cau o 
solicitare de introducere a contributiei pentru economia circulara motivata de intrarea in vigoare incepand 
cu data de 1 ianuarie 2019 a prevederilor OUG nr. 74 din 17 iulie 2018, pentru modificarea ~i completarea 
Legii nr. 211/2011 privind regimul de~eurilor, a Legii 249/2013 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 
~i a de~eurilor din ambalaje ~i a OUG nr. 196/2015 privind fondul pentru mediu. 

Avand 1n vedere adresa S.C. Solceta S.A nr.1656/06.12.2018 ~i anexele la respectiva adresa, 
privind fi~ele de fundamentare pentru majorarea tarifelor pentru salubritate precum ~i adresa nr. 
1702/ 14.12.2018 prin care ne comunici'i valoarea contributiei pentru economia circulara care trebuie 
aplicata 1 cepand cu data de 01.01.2019 conform Ordonantei de Urgenta nr. 74/2018 . 

Potrivit angajamentelor luate in fata Comisiei Europene, Romania trebuie sa interpinda toate 
masurile necesare implementarii unor instrumente economice, deosebit de importante pentru modernizarea 
gestionarii deseurilor, dar si pentru implementarea legislatiei europene in domeniu. lnstrumentele economice 
care trebuie implementate sunt: plate~te pentru cat arunci, raspunderea extinsa a producatorului ~i taxa la 
depozitare. 

Pentru a pune 1n aplicare instrumentele economice plate~te pentru cat arunci ~i raspunderea extinsa a 
producatorului a fost necesari'i modificarea ~i completarea legislatiei in domeniu, astfel 1ncat sa fie stabilite 
clar responsabilitatile ~i obligatiile tuturor factorilor implicati, tinand cont inclusiv de modificarile aduse prin 
promovarea pachetului economiei circulare. 

Astfel, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 74/17.07.2018 aduce o serie de modificari ~i 
completari unor acte normative din domeniul salubritatii si anume: Legii nr. 211/2011 privind regimul 
de~eurilor, Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor ~i a de~eurilor de ambalaje ~i 
Ordonantei de urgent~i a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. 

Potrivit art. 17, alin. 1 din Legea 211 /2011, modificat prin ordonanta sus mentionata sunt stabilite o 
serie de obligatii pentru autoritatile administratiei publice locale si pentru operatorul serviciului public de 
salubrizare: 

- sa asigure colcctarea separata pentru eel putin deseurile de hartie, metal, plastic ~i sticla din deseurile 
municipale; 

- sa atinga, panii la data de 31.12.2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare si reciclare de minimum 
50% din masa totala g:enerata, eel putin pentru deseurile de hartie, metal, plastic, si sticla provenind din 
deseurile menajere sau, dupa caz, din alte surse, in masura 1n care aceste tluxuri de deseuri sunt similare 
deseurilor care provin din gospodarii; 

- sa includa 1n Caietul de sarcini si Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare tarife 
distincte pentru: hartic, metal, plastic, sticla si pentru restul deseurilor menajere; 

- sa stabileasca si sa includa in Caietul de sarcini Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare si Regulamentul serviciului de salubrizare, indicatori de performanta prevazuti de Anexa nr. 7 la 
Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, precum si penalitati pentru nerealizarea lor; 

- sa implementeze 1ncepand cu data de 01.01.2019 instrumentul economic ,,plateste pentru cat arunci 
bazat pe u ul din urmiitoarele elemente: volum, frecventa, greutate, saci de colectare personalizati; 

-sa stabileasca sanctiuni pentru beneficiarul serviciului care nu separa corespunzator cele 
doua fractii (urned si uscat); 

-sa includa incepand cu data de 0 1.01.2019 in tarifele distincte ,,contributia pentru economia circulara" in 
valoare de 30 lei/to; 



- sa stabileasca 1n sarcina operatorului de salubrizare suportarea c.e.c. pentru cantitatile de deseuri 
municipal destinate a fi depozitate care depasesc cantitatile corespunzatoare indicatorilor de performanta 
prevazuti in contract; 

Tinand cont de Hotararea Consiliului Local al ora~ului Va~cau nr. 39/31.10.2016 privind 
aprobarea contractului provizoriu de prestare a serviciilor de salubrizare 1n localitatile din Va~cau, Varzarii 
de Sus ~i Varzarii d1~ Jos ,1ncheiat cu SC Solceta SA. 

A vand 1n vedere prevederile art.36 , alin. 2,lit.d , art. 63 , alin. 1 ,lit. d din Legea nr. 215/2001 
,privind administratia publica locala ,republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Avand In vedere prevederile art. 3 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati 
publice ,republicata , cu modificarile ~i completarile ulterioare , prevederile art.2, art. 4, art. 6 , art. 8 , art. 
9,alin. l ,lit g din Lege:a nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localitatilor, cu modificarile ~i 
completa ile ulterioare ; 

Tinand seama de prevederile art. 7 ~i art. 13, alin. 1 din Ordinului Pre~edintelui ANRSC nr. 
I 09/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire , ajustare sau modificare a tarifelor pentru 
activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor care prevede ca tarifele pentru activitatile 
specifice serviciului de salubrizare se pot ajusta cu aprobarea autoritatii administratiei publice locale ,la 
solicitarea operatorilor ,'in raport cu evolutia parametrului de ajustare - indicator la modificarea caruia se pot 
ajusta periodic tarifele . Pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare parametrul de ajustare poate fi 
indicele preturilor de consum comunicat de lnstitutul National de Statistica, evolutia cursului de schimb 
leu/euro au alt parametru de ajustare stabilit potrivit prevederilor din contractul de delegare a gestiunii ; 

Potrivit art. 8 din Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire , 
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor : 

( 1) Tarifele pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a Iocalitatilor se stabilesc , se 
ajusteaza sau se modifica pe baza solicitarilor operatorilor ,in conformitate cu prevederile elaborate 
~i aprobate de autoritatea de reglementare competenta. 

(2) Operatorul care solicita stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru activitatile specifice 
de salubrizare ,transmite la autoritatea administratiei publice locale urmatoarele : a) cererea de 
stabilire , ajustare sau modificare ,care contine : tarifele in vigoare ,in cazul ajustarii ori modificarii 
, tarifele solicitate ~i justificarea propunerii de stabilire, ajustare sau modificare .Tarifele pentru 
populatie propuse vor fi determinate cu Tva inclus ; b) fi~a de fundamentare a tarifului ,pe 
elementele de cheltuieli ; memoriu tehnic prin care se justifica oportunitatea stabilirii, ajustarii sau 

Art. 15 din Ordinul nr. 109 /2007 enumera situatiile care pot autoriza o modificare de tarife 
respectiv: (1) tarifele pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate 'in urmatoarele 
situatii : a) Ia modificarea majora a costurilor , determinata de punerea in functiune a unor utilaje pentru 
'imbunatatirea calitativa a serviciilor publice de salubrizare ~i numai dupa intrarea in exploatare a acestora; b) 
pentru cazurile care conduc la modificarea structurala a costurilor sau a cantitatilor ori la modificarea 
conditiilor de prestare a activitatii ,care determina modificarea costurilor cu o influenta mai mare de 5 % ,pe 
o perioada de 3 !uni consecutiv ; c) la modificarile determinate de prevederile legislative care conduc la 
cre~terea cheltuielilor de protectie a mediului ~i de securitate ~i sanatate in munca . 

Consideram ca situatia se incadreaza 'in prevederile art. 15, alin. 1 ,lit.c ,in sensul in care apar 
modificari determinate de prevederile legislative care conduc la cre~terea cheltuielilor de protectie a 
mediului . 

De asemenea ,potrivit art. 6 ,alin. 1 ,lit. 1 din Legea nr. 101/2006 ,legea serviciului de salubrizare a 
localitatilor : (1) autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ -teritoriale au competente exclusiv in 
ceea ce prive~te infiintarea ,organizarea ,gestionarea ~i coordonarea serviciului de salubrizare a localitati lor, 
avand um1atoarele atributii in domeniu : 1) stabilirea , ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de 
operator in conformitate cu normele metodologice elaborate ~i aprobate de A.N.R.S.C. 

In memoriul tehnico - economic inaintat de operator este prezentat modul de calcul al ajustarii 
tarifelor solicitandu-se cre~terea tarifului atat la persoanele fizice cat ~i la persoanele juridice prin 
introducerea contributiei la economia circulara ca pozitie distincta in cadrul facturii ,dupa cum urmeaza : 

1. La persoanele fizice contributia pentru economia circulara in plus este de 0, 70 lei/pers./luna 
cu TVA inclus. 
Tariful total la care se ajunge : 8,50 lei/pers./luna + 0, 70 Iei/pers./luna = 9.2 lei/pers./luna 

2. Pentru gospodarie contributia pentru economia circulara in plus este de 1,40 lei/Gosp/luna cu 
TVA inclus 



Tarif total la care se ajunge : 23,0 lei/gosp/luniH 1,40 lei/Gosp/luna= 24,40 lei/Gosp/luna cu 
TVA inclus 

3. Pentru agentii economici contributia pentru economia circulara in plus este de 8 lei/me. 
Tariful total la care se ajunge: 71 ,70 lei/me cu TVA inclus + 8 lei/mc = 79,70 lei /mc/luna. 

Fata de cele mentionate, propun initierea un proiect de hotarare privind probarea ajustarii 
tarifelor pentru activitatea de salubrizare desfa~urata de S.C. Solceta S.A ~tei, incepand cu 0 1.01.2019 , 
tarife ce contin contributia pentru economia circulara astfel : 

pentru o persoana - 9,20 lei (pret final cu TV A) 
- pentru gospodarie - 24,40 lei (pret final cu TV A) 
- pentru agenti economici - 79,70 lei cu TVA 

Intocmit, 

Compartiment Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului 
REFERENT DE SPECIALIT A TE 


