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HOTĂRÂRE  
privind aprobarea modificării tarifului de precolectare, colectare și transportul deșeurilor 

municipale amestecate reciclabile de la populație și AE+IP (luând în calcul cantitatea programată de 
1000 tone/an asumată de delegatar) la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor 

de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr. 180/ 2957 din 06.05.2015 
 și a Actului Adițional nr. 4 la Contractul 180/2957/06.05.2015 

(DIMINUAREA TARIFULUI de la 2654,82 lei/ tonă fără T.V.A. la 1414,47 lei/ tonă)  
 
 

Consiliul Local/ Județean al Județului/Comunei/Orașului/Municipiului ______________, întrunit în 
ședința extra/ordinară din luna ___________ 2020, 

Având în vedere prevederile Directivei Consiliului European nr.1999/31/CE privind depozitarea 
deșeurilor, transpusă în legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr.349/2005 privind depozitarea 
deșeurilor, prevederile Ghidului Solicitantului , Axa prioritară 2- POS Mediu, Domeniul Major de Investiție 
1 - ”Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de 
management al deșeurilor”, prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii privind serviciul de salubrizare a 
localităților nr.101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

Luând în considerare Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Contractului de finanțare 
nr.131826/11.04.2011, încheiat între Ministerul Mediului și Pădurilor și Consiliul Județean Bacău. 

Având în vedere prevederile Contractului de Delegare prin Concesionare a serviciilor de colectare și 
transport deșeuri municipale în Județul Bacău nr. 180/2957/05.06.2015, încheiat cu S.C. COMPANIA 
ROMPREST SERVICE S.A.  

Având în vedere, adresa ADIS Bacău nr. 3844/27.11.2019, adresa Romprest nr. 1950/27.11.2019 
adresa ADIS Bacău nr. 367/03.02.2020, adresa Romprest nr. 889/21.02.2020, adresa ADIS Bacău cu nr. 
2019 25.06.2020, adresa Romprest nr. 2885/01.07.2020, înregistrată la sediul ADIS Bacău cu nr. 2058/ 
01.07.2020 prin care S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. transmite spre analiză și aprobare 
modificarea tarifelor pentru activitatea de precolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale 
amestecate reciclabile de la populație și AE+IP (luând în calcul cantitatea programată de 1000 tone/ an 
asumată de delegatar). 

Având în vedere totodată principiul menținerii echilibrului contractual prevăzut la art. 25 din 
Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Luând în considerare faptul  în data de 17.07.2018 a fost publicată OUG 74/2018 pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul pentru mediu. 

 Văzând prevederile art. 16 din Ordinul 109/2007 – Norma metodologică de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare. 
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Ținând cont de prevederile OUG 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 
privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 
deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. 

Văzând Expunerea de motive nr.___________ din __.___.2020 a Primarului 
Comunei/Orașului/Municipiului______________/ a Președintelui Consiliului Județean Bacău, Raportul 
compartimentului de specialitate nr._________ din __.____.2020, precum şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local/ Județean  al Comunei/Orașului/Municipiului/ Județului ______________; 

Adresa ADIS Bacău nr. 2256/27.07.2020 privind solicitarea aprobării diminuării tarifului pentru 
operațiunea de precolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale amestecate reciclabile de la 
populație și AE+IP (luând în calcul cantitatea programată de 1000 tone/an asumată de delegatar) la 
contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale 
în județul Bacău nr. 180/ 2957 din 06.05.2015  

În temeiul art._________________________ din OUG 57/2019- privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1.  Se aprobă diminuarea și aplicarea de către S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. a 
următoarelor tarife, de la data semnării Actului Adițional nr. 4 la Contractul nr. 180/ 2957 din 06.05.2015, 
conform Fișelor de Fundamentare din Anexa nr. 1, care face parte din prezenta Hotărâre: 

• 1414,47 lei/tonă pentru deșeurile reciclabile din mediul urban și rural, luând în calcul cantitatea 
programată de 1.000 tone/an asumată de delegatar prin adresa 2019/25.06.2020. 

Tarifele menționate mai sus nu conțin T.V.A. 

Art.2. Se aprobă Actul Adițional nr. 4 la Contractul 1078/1087/16.04.2018, conform Anexei nr. 2, care 
face parte integrantă din Prezenta Hotărâre. Se acordă mandat Președintelui Asociației, Sorin Brașoveanu, să 
semneze în numele și pe seama asociaților Actul Adițional nr. 4, conform Anexei nr. 2 la prezenta Hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Dl./Dna. ____________, având calitatea de reprezentant al 
Județului/Comunei/Orașului/Municipiului ______________ în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile art.1 și art. 2 
din prezenta hotărâre în Adunarea Generală a Asociaţiei. 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica persoanei/persoanelor nominalizate la art. 3, Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Prefectului Județului Bacău și va fi adusă la 
cunoștință publică, în condițiile legii. 

               PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                

 

 

                                                                                         Contrasemnează,  
            SECRETARUL Județului/Comunei/Orașului/Municipiului 
______________                        

                                                                                       
 
 
Nr.____ din ___.__.2020 

 


