
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREANr._____ 

Din 	//. 212O17 

Privind: modificarea tarifului de transport si depozitare deseuri municipale ( 
menajere nepericuloase) ce va fi practicat de Soc. Rampa Rates S.R.L. Tecuci 

Iniţiator: C ătălin Constantin Hurdubae , Primarul Municipiului Tecuci, jud.Gala ţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului : 3 8605 / 1 1 .07.20 1 7 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă  1E / 	11 
în data de 	. p9D( - 

- Având în vedere: 
- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub nr. 38604 / 1 1 .07.20 1 7; 

- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Monitorizare Servicii Publice, 
înregistrat sub nr.38603 / 1 1.07.2017; 

- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate 
nr._____ 

- adresa societ ăţii Rampa Rates SRL Tecuci nr. 3439 /11.07.2017, înregistrat ă  la UAT 
Municipiul Tecuci sub nr. 38430 / 1 1.07.2017; 

- O.U.G. nr. 48 / 30.06.2017 privind modificarea si completarea Ordonan ţei de 
urgenţă  a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 

- -Legea serviciilor publice nr. 51/2006, cu modificările ulterioare ,cap.II, art.8,alin.3, 
lit.k) 

- Art. 36 alin2 lit.c) si d) si alin 5 lit.a) din Legea 215/2001 privind administraţia 
publică  locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor: 
-art.45, alin 1 şi art.1 15 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică  
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 
Art.1. Se modifică  tariful pentru transportul si depozitarea deeuri1or municipale 
(menajere nepericuloase) ce va fi practicat de societatea RAMPA RATES SRL Tecuci, 
conform anexei nr. 1, parte integrant ă  din prezenta hotărâre. 
Art.2. Tariful prevăzut in anexa nr.1 va fi practicat începând cu data de 17.07.2017. 
Art.3. Orice prevedere contrar ă  prezentei se abrog ă . 
Art.4. Prezenta hot ărâre va fi adus ă  la îndeplinire prin grija Primarului municipiului 
Tecuci. 
Art.5. Prez9 	 fi cornunicată  celor interesa ţi, prin grija secretarului 
municipiu1 f ,..* 

(( 
SECRETAR. 

FOTACHE ERICA 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

NR. 38604 / 11.07.2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: modificarea tarifului de transport si depozitare deseuri municipale ( 
menajere nepericuloase) ce va fi practicat de Soc. Rampa Rates S.R.L. Tecuci 

Prin H.C.L nr. 146 / 29.06.2017, Consiliul Local al Municipiului Tecuci a aprobat 
tariful pentru transportul şi depozitarea de şeurilor municipale ( menajere nepriculoase) ce 

va fi practicat de soc. Rampa Rate ş  SRL Tecuci începând cu data de 17.07.2017 . Acest 
tarif cuprindea şi taxa de mediu instituit ă  prin O.U.G. 196 / 2005, aprobată  prin Legea 105 
/ 2006 în valoare de 80 lei / to fâră  T.V.A.. 

O.U.G. nr. 48 / 2017 suspend ă  taxa de mediu mai susmen ţionată  până  la Olianuarie 

2018, fapt ce conduce la reducerea tarifului pentru transportul şi depozitarea de şeurilor 

municipale. 
Avand în vedere prevederile art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.c, art.45 pct.2 lit.c din 

Legea 215 - Legea administraţiei publice locale coroborat cu competen ţele şi atribuţiile ce 

le revin autorităţilor administraţiei publice locale în sfera serviciilor de utilit ăţi publice, 

considerăm că  prezentul proiect întrune şte cadrul legal pentru a fi dezb ătut şi aprobat de 

Consiliul Local Tecuci . 

PRIMAR 
CĂ  TĂLIN CONSTANTIN HURD UBAE 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE 

NR. 38603 / 11.07.2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: modificarea tarifului de transport si depozitare deseuri municipale (  
menajere nepericuloase) ce va fi practicat de Soc. Rampa Rates S.R.L. Tecuci 

Prin O.U.G. nr. 48 / 30.06.2017, Guvernul României suspend ă  până  la data de 
01.01.2018 aplicarea taxei de mediu instituit ă  prin O.U.G. 196 / 2005, aprobată  prin Legea 
105 / 2006 în valoare de 80 lei / to fără  T.V.A.. Astfel se diminuează  cheltuielile incluse în 
tariful de transport şi depozitare de şeuri municipale ( menajere nepericuloase) cu peste 

__ 5% pe o durat ă  mai mare de 3 luni fapt pentru care sunt îndeplinite conditiile legale 
pentru modificarea tarifului aprobat prin HCL nr. 146/ 29.06.2017. 

Noul tarif va intra în vigoare începând cu data de 17.07.2017. 
Având în vedere prevederile art.8,alin.3, lit.k) din Legea serviciilor publice nr. 

51/2006, cu modific ările ulterioare, sunt îndeplinite condi ţiile legale spre a fi supus 
dezbaterii şi aprobării Consiliului Local Tecuci tariful men ţionat în anexa nr. 1. 

Serviciul Monitorizare Servicii Publice 
Daniel Cristi Ch ' 

~ 



Anexa nr. 1 
LaHCLnr. 

Modificarea tarifului de transport si depozitare deseuri municipale( menajere 
nepericuloase) ce va fi practicat de Soc. Rampa Rates S.R.L. Tecuci 

Incepând cu data de 17.07.2017 

 Denumirea serviciului U.M. Tarif Tarif propns Tarif aprobat [N—r. 
rt. existent (fără  TVA) (fără  TVA) 

(fără  TVA)  
1 Transport + Depozitare deseuri Lei/to 195,21 123,46 123,46 

municipale 
(menajere_nepericuloase)  

S.M.S.P. 
Daniel C ti Chitu 



Anexa nr.1 la HCL nr. lfj / 
FUNDAMENTARE 

TARIF TRANSPORT + DEPOZITARE DESEURI MUNICIPALE 
(DESEURI MENAJERE NEPERICULOASE) 

incepand cu data de 17.07.2017 

Cantitate deseuri colectata estimata - 5,5 luni - 6760 tone = 1229 to/luna 

SPECIFICATIE 
u/M 

(tona) 

Programat 

lunar lei 
Tarif propus 

Lei/U.M. 
Tarif aprobat 

Lei/U.M. 
1.Cheltuieli materiale din care: 60,073.00 60,073.00 60,073.00 

Cornbustibil si lubrefianti  34,000.00 34,000.00 34,000.00 

Energie electrica tehnologica  

Piese de schimb, reparatii  700.00 700.00 700.00 

Materii prime si materiale consumabile 175.00 175.00 175.00 

Echipament de lucru si protectia muncii 50.00 50.00 50.00 

Asigurare, rovineta  1,106.00 1,106.00 1,106.00 

Reparatii  1,014.00 1,014.00 1,014.00 

Amortizarea utilajelor si mijloacelor de transport  2,808.00 2,808.00 2,808.00 
P deventa  5,100.00 5,100.00 5,100.00 

-e1tuie1i cu protectia mediului 

Alte servicii executate de terti (paza)  15,120.00 15,120.00 15,120.00 

2. Cheltuieli cu munca vie  23,523.00 23,523.00 23,523.00 

- salarii  19,124.00 19,124.00 19,124.00 

-C.A.S.  3,021.00 3,021.00 3,021.00 

-fond somaj  96.00 96.00 96.00 

-CASS 995.00 995.00 995.00 

-fond accidente si boli profesionale  77.00 77.00 77.00 

-cota de contributii pentru concedii si indemnizatii 163.00 163.00 163.00 

-fond garantare creante salariale 47.00 47.00 47.00 

3. Taxe licente 
4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor  
5, Cheltuieli depunere deseuri in rampa Braila (48,36 
lei/tona) 1,230 59,483.00 59,483.00 59,483.00 

TOTAL CILELTUIELI DIRECTE (1+2+3+4+5) 143,079.00 143,079.00 143,079.00 

7. Cheltuieli indirecte 5% (se aplica la total chelt. dir.) 
7,154.00 7,154.00 7,154.00 

A.Cheltuieli de exploatare ( 6+7)  150,233.00 150,233.00 150,233.00 

B. Cheltuieli financiare:  

I. Cheltuieli totale (A+B)  150,233.00 150,233.00 150,233.00 

11. Profit/ Excedent 1%  1,502.00 1,502.00 1,502.00 

IV.Venituri obtinute din activitatea de salubrizare (I +11 ) 151,735.00 151,735.00 151,735.00 

V. Cantitatea programata tone 1,229.00 1,229.00 1,229.00 

VI. Tarif, exclusiv T.V.A. ( IV :V) Iei/tona 123.461 123.46 123.46 

VIJ. T.V.A. 	 19 % 23.461 23.46 23.46 

VI1I. Tarif inclusiv T.V.A. lei/tona 146.921 146.92 146.92 

Vizat 

S.M.S.P. 

Da clitu 



RAMPA RATES S.R.L.TECUCI 

CUI: R031434042 

J 17/382/2013 

Str. 1 Decembrie 1918, Nr.146C, Tecuci, jud.Galati 

TEL:0372 959 393 

E-mailramparates@rnunicipiultecuci.ro  

Nr.inreg. 3439 / 11.07.2017 

MUNÏ~dÏ "-* IUL TCUCI 
PRIMĂ.RIE 

Nr 

Catre Primaria Municipiului Tecuci 

ln atentia d-lui Primar, Catalin Constantin Hurdubae 

Spre stiinta: Directia general economica 

Subscrisa Rampa Rates SRL Tecuci, reprezentata legal de Voinea Ionut in calitate de 

administrator, avand in vedere OUG 48/2017 potrivit careia taxa de 80 lei/tona+TVA se 

suspenda pana la 1 ianuarie 2019 si in baza ofertei de pret de la Tracon Braila, solicitam 

revizuirea tarifului pentru transport si depozitare a deseurilor menajere din Municipiul Tecuci. 

Director General 
	

Sef. Serv. Financiar 

Plesu Ana Lucia 



17 	 Webmaii 7.0 Re; oferla pret deseuri menajere.emi 

Re: oferta pret deseuri menajere 

From: tracon.mediugmai1. com  tracon.mediu grnai1. com  
Date: 06/19/2017 09:15 

To: 	ramparatesmunicipiu1tecuci.ro 

Buna ziva, 

Urrnare solicitarii dumneavoastra, va comunicam ca in acest moment exista un accept al Agentiei de Protectia 
Mediului Braila privind depozitarea deseurilor din judetul Galati la DEDMI Muchea - jud. Braila, accept care 
expira la sfarsitul lunii iulie. 
Din acest rnotiv va rugam sa va adresati si dumneavoastra autoritatilor implicate - CJ Galati, APM Braila in 
vederea obtinerii unui nou accept, in functie de care se vor putea demara relatiile contractuale viitoare. 

La acest rnoment, pretul pentru activitatea de depozitare este de 48,36 lei/to + TVA, la care se adauga taxa de 
mediu instituita prin OG 3 1/2013 aprobata prin Legea 384/2013 - de 80 Iei/to + TVA. Celelalte prevederi privind 
mo A q ljtatea  de plata se regasesc in draftul de contract, care va fi transrnis in momentul obtinerii acceptului APM 
si 	irdu1ui dumneavoastra fata de cele de mai sus. 

O zi buna, 

Pe 19 iunie 2017, 08:47, <ramparates(municipiu1tecuci.ro a scris: 
Prin prezenta va soiicitam sa ne trimiteti oferta dvs de pret pentru depozitare deseuri municipale 
precum si conditiile si modalitatile de plata. 
Va multumim anticipat. 
RAMPA RATES S.R.L. Tecuci 

Gina Cireasa 
Sef Serviciu Protectia Mediului 
Chief Environment Department 

M + 40 742 045 891 
T +40 239 611 588 
F +40 239 613 929 
/wW.tracon.ro  

s://webmail.mydomain.ro/index.php ?view=print#5241 	 1 /1 


