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”NU ESTE GUNOIUL TĂU?!? 
DAR ESTE PLANETA TA! 

COLECTEAZĂ SELECTIV!” 

 
 

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SALUBRIZARE BACĂU 
office@adisbacau.ro 

CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU- BENEFICIAR  AL  PROIECTULUI  S.I.M.D.S  
 
 
 NR. ______/_____._______.2020 
 
 
 

R A P O R T DE SPECIALITATE AL APARATULUI DE SPECIALITATE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea de principiu a 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)  

 
Având în vedere: 

• 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 to/ 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. 
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 Văzând prevederile art. 16 din Ordinul 109/2007 – Norma metodologică de stabilire, 

ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare. 

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. 

Aparatul  Tehnic al ADIS Bacău a solicitat  operatorului  SC Compania Romprest 

Service SA diminuarea tarifului de colectare si transport deșeuri reciclabile in conformitate 

cu pct. II din AA nr.3 la Contractul de Delegare „ In cazul modificării cantităților pe orice 

fracție de deșeuri fata de cele evidențiate la modificarea tarifelor modificate prin prezentul 

Act Adițional, cu mai mult de 20%, Delegatarul poate solicita iar Delegatul, in termen de o 

luna de la primirea solicitării Delegatarului, va  prezenta spre verificare si aprobare, tarifele 

si fisele de fundamentare aferente cantităților modificate , conform reglementarilor legale in 

vigoare”.  

În urma numeroaselor întâlniri dintre cele doua părți, s-a înaintat către ADIS Bacău  o 

Fișă de Fundamentare cu un nou tarif în cuantum de 1414,47 lei/tonă. 

Drept urmare, Aparatul Tehnic ADIS Bacău a procedat la analiza  și verificarea celor 
înaintate de către  operatorul de salubritate, după care  s-au formulat solicitări de clarificări cu 
privire la unele informații ce stau la baza formării noului tarif . 

Ținând cont de cele anterior menționate, apreciem ca necesară inițierea PROIECT 

DE 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)  
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