
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREANr._____ 

Din Je eK, 2017 

Privind: aDrobarea  tarifului de transport si depozitare deeuri municipale( menajere 
nepericuloase) ce va fi practicat de Soc. Rampa Rate Ş  S.R.L. Tecuci 

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae , Primarul Municipiului Tecuci, jud.Gala ţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului : 34221  / 23 . 06.20 1 7 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă  ordinară  în data 
de 29.06.2017; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub nr. 34220 / 23.06.2017; 

- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Monitorizare Servicii Publice, 
înregistrat subnr.34219 / 23.06.2017; 

- raportiil/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate 
nr./-  ţ  ; 	. 

- referatul Direc ţiei General Economice din cadrul UAT Municipiul Tecuci, nr. 34173 
/ 23.06.2017; 

- adresa societ ăţii Rampa Rates SRL Tecuci nr. 3 299 /2 1 . 06. 20 1 7, înregistrat ă  la UAT 
Municipiul Tecuci sub nr. 33835 / 21.06.2017; 

- -Legea serviciilor publice nr. 51/2006, cu modific ările 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 administra ţia 
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 stabi1ete tariful pentru transportul si depozitarea deeuri1or municipale 
(menajere nepericuloase) ce vor fi practicate de societatea RAMPA RATES SRL Tecuci, 
conform anexei nr. 1, parte integrant ă  din prezenta hot ărâre. 
Art.2. Tarifelc pr 	e in anexa nr.1 vor fi practicate începând cu data de 17.07.2017. 
Art.3. Pre7 	f 	 fi adusă  la îndeplinire prin grija Primarului municipiului 
Tecuci. 	 ;st 
Art 4 Pre ileï( 	i pv i i cornunicată  celor interesati, prin grij a secretarului 
inunicipiu1 Tlie 

PREŞE 
	

SECRETAR. 
DACONU VAS!LF 
	

FOTACALER I CA 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

NR. 34220 / 23.06.2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: aprobarea tarifului de transport si depozitare deeuri municipale( meuajere 
nepericuloase) ce va fi practicat de Soc. Rampa Rates S.R.L. Tecuci 

Prin Autorizaţia de Mediu nr. 06 din 12.01.2015, valabil ă  până  la data de 
-.._16.07.2017, Agenţia pentru Protec ţia Mediului Galaţi obligă  soc. Rampa Rate SRL 

Tecuci să  sisteze / înceteze depozitarea deeuri1or nepericuloase pe amplasamentul 
depozitului Rampa Rates din municipiul Tecuci strada Rate, T73,N270, jude ţul Galaţi 
până  cel mai târziu în data de 16.07.2017, conform H.G. nr.349 / 2005. 

În atare situa ţie, cel mai apropiat depozit de deeuri municipale autorizat este 
Depozitul Zonal pentru Deeuri nepericuloase Muchea, jud. Br ăila, soseaua Brăila-
Focani, 1aTi79+439m, amplasat la o distanţă  rutieră  de cca 100 krn faţă  de municipiul 

Tecuci. Depozitul este administrat de firma S.C. TRACON S.R.L. Br ăila. Oferta de pre ţ  
pentru depozitare gunoi menajer este de 128,36 lei/to/f ără  T.V.A., din care 80 lei / to f ără  
T.V.A. este taxa de mediu instituit ă  prin O.G. 31 / 2013, aprobată  prin Legea 384 / 2013. 

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 si atribuţiile ce 
1e revin autorit ăţilor administraţiei publice locale în sfera serviciilor de utilit ăţi publice, 

considerăm că  prezentul proiect întrunete cadrul legal pentru a fi dezb ătut si aprobat de 

Consiliul Local Tecuci. 

PRIMAR 
CĂTĂLIN CONSTANTIN HURD UBAE 

:] . 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE 

NR. 34219 / 23.06.2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

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

Tariful de transport si depozitarea deeuri municipale prezentat în prezentul 
proiect cuprinde cheltuielile directe cu combustibilul, piesele de schimb, materialele 
necesare procesului de lucru, repara ţiile, cheltuielile de asigurare suportate de operator, 
amortizarea lunar ă, cheltuielile cu salariile si cheltuielile indirecte, respectând structura 
impusă  de Ordinul ANRSC nr. 1 09/2007 - privind aprobarea Normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activit ăţile specifice serviciului de 
salubrizare a localit ăţii. Stabilirea unui nou tarif este impus ă  de schimbarea loca ţiei de 
depozitare a gunoiului municipal în contextul închiderii depozitului actual, noul depozit 
autorizat, -Depozitul Zonal pentru Deeuri nepericuloase Muchea, jud. Br ăila, soseaua 
Brăila- Focani, km79+439m, - fiind amplasat la o distan ţă  rutieră  de cca 100 km faţă  de 
municipiul Tecuci. 

Până  la finalizarea lucr ărilor de tehnologizare a sta ţiei de sortare si transfer 
din Tecuci întreaga cantitate de gunoi municipal va fi transportat ă  la noul depozit zonal de 
deeuri, ceea ce înseamn ă  un număr de 85 curse / lun ă  pentru a asigura transportarea 
cantităţii estimate de 1229 to deseuri la o capacitate de transport de 14,5 to/ curs ă . 

Ponderea cea mai mare din noul tarif îl reprezint ă  preţul de depozitare care 
,este de 128,36 lei/to fără  T.V.A., din care 80 lei/ to fără  T.V.A. reprezintă  taxa de mediu 
instituită  prin 00 31/2013, aprobat ă  prin Legea 384 / 2013. 

Având în vedere prevederile art.8,alin.3, lit.k) din Legea serviciilor publice 
nr. 5 1/2006, cu modific ările ulterioare, sunt îndeplinite condi ţiile legale spre a fi supus 
dezbaterii si aprobării Consiliului Local Tecuci tariful men ţionat în anexa nr. 1. 

Serviciul Monitorizare Servicii Publice 
Daniei Cristi Cliitu. 



Anexa nr. 1 
La IICL nr. / 	la lo &i 

Tariful 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 

Nr. Denumirea serviciului U.M. Tarif propus Tarif aprobat 
crt.  (fără  TVA) (fără  TVA) 

1 Transport + Depozitare deseuri municipale Lei/to 195,21 195,21 
(menaj ere nepericuloase)  

S.M.S.P. 
Daniel Cristi Chitu 

O~~ 
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Buna ziva, 

Urrnare solicitarii durnneavoastra, va cornunicam ca in accst rnorncnt exista un accept al Agentici de Protccl,ia 
Mediului Braila privincl dcpozitarca dcscurilor din judctul Galati la DEDMI Muchea -jid. Brai[a, acccpt caic 
expira J.a sfarsitul lunii iulie. 
Din acest rnotiv va rugani sa va adresati si durr)ncavoastra autontatilor irnpiicatc - CJ Galati, APM i3raila in 
vderea obtinerii unui nou acccpt, in functie de care se vor putea demara rclatii[c contractuale viitoarc. 

La acest rnornent, pretul pentru activitatea de depozitarc cstc de 48,36 lei/to + TVA, la care se adauga taxa de 
rnediu instituitaprin OG 31/2013 aprobata prin Lcgca 384/2013 - dc 80 Iei/to + TVA. Celclaltcprevederi privin(1 
modalitatea de plata sc rcgascsc iri draitul dc contract, care va ri ti -ansmis in inorncntul obtinerii acceitului  APM 

acordului durnneavoastra fata dc cele dc mai sus. 

O zi buna, 

Pe 19 iunie 2017, 08:47, <ramparatcs@rnunicipiu1tecuci.ro  a scris: 
Prin prezenta va solicitam sa rie trimiteti oferta civs de pret pentru depozitare deseuri muncipale 
precum si conditiile si modalitatile de plata. 
Va multumim anticipat. 	. 

	

RAMPA RATES S.R.L. Tecuci 	 . - 	 . 	• 

Gina Cireasa 
Sef Servtciu Protectia Mediului 
Chief Envîronment Department 

i -i- 40 742 045 891 
T i-40 239 611 588 
F +40 239 613 929 
www.tracon ro 



ROMANIA 	 805300 TECUCI str. 1 Decembrie 1918 nr. 66 

I 	

TeJ Centrala 0372 3641 11 

M UINICIFI IJL IJ±C uC1 	 e-mail: cabinetprimarmunicipii1tecuci.ro 
P R I M A R 	 WEB: wwv.nzunicipiu11ecuci.ro  

Telefon SECRETARIAT: 03 72-3641 77; FAX0236-816054 

Nr. 34173 /23.06.2017 

Referitor la : punct de vedere modificare tarif depozitare Rampa Rates 

Document emis de : Directia Generala Economica - UAT Municipiul Tecuci 

Avand in vedere ca incepand cu data de 17.07.2017, depozitul de deseuri Rampa Rates 
urmeaza sa se inchida, conform prevederilor HG nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea 
deseurilor, deseurile colectate la nivelul Municipiului Tecuci urmeaza a f1 transportate si depozitate la 
depozitul din jud. Braila. In consecinta soc. Rampa Rates SRL a facut o solicitare de modificare a 
tarifului de depozitare care sa includa cheltuielile de transport a gunoiului Ia Braila si cheltuielile cu 
depunerea deseurilor in depozitul din Jud.Braila care sunt in valoare 1 52,75 Iei/tona inclusiv TVA. In 
urma analizei tarifului prezentat de soc. Rampa Rates SRL de 236,84 lei!tona cu TVA, a rezultat un tarif 
final de 232,30 lei/tona cu TVA, cresterea fata de tariful actual practicat in depozitul din Tecuci fiind 
de aproximativ 300% ( de la 58,3 1 Iei/tona la 232.30 lei/tona cu TVA). Au fost luate in considerare 
cheltuielile directe cu combustibilul, piesele de schimb, reparatiile, cheltuielile cu asigurarea si 
rovineta, amortizarea lunara a utilajului, redeventa suportata de operator pentru bunurile primite in 
concesiune, manopera directa si contributiile aferente, cheltuiala cu depunerea gunoiului in depozitul 
din Braila. La aceste cheltuieli directe a fost aplicata o cota de 5% reprezentand cheltuieli indirecte si o 
cota de 1 % reprezentand cota de profit. 

DIRECTOR GEERAL 
NICOLEPOI 

Intocmit, 
Ec. Dascalu Ionica 



IC 

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-mail:ramparates@municipiultecuci.ro  

Nr.inreg. 3299 / 21.06.2017 

MUNlf 
lui 

N 

ziva- 

Municipiului Tecuci 

ln atia d-lui Primar, Catalin Constantin Hurdubae 

re stiinta: Directia monitorizare servicii publice 

Subscrisa Rampa Rates SRL Tecuci, reprezentata legal de Voinea Ionut 

in calitate de administrator, prin prezenta va solicitam initierea unui proiect de 

hotarare privind aprobarea tarifului de transport si depozitare al deseurilor la 

Tracon Braila. 

Director General 

Voinea Ionut 



S.C. RAMPA RATES S.R.LTECUCI 
CUI: R031434042 

J17138212013 

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

TEL:0372 959 393 

E-mail:ramparates@municipiultecuci.ro  

FUNDAMENTARE TARIF 

TRANSPORT + DEPOZITARE 
DESEURI MENAJERE NEPERICULOASE 

Cantitate 1eseuri colectata estimata - 5.5 lunj - 6760 tone = 1229 to/Iuna 

SPECIFICATIE 
u/M 

(tona) 

Programat Iunar 

lei 

Tarif propus 

Lei/U.M. 

1.Cheituieli materiale din care: 44,953.00  

Cornbustibil si lubrefianti  34,000.00  

Energie electrica tehnologica  

Piese de schirnb, reparatii  700.00 

Materii prime si rnateriale consumabile 175.00 

Echipament de lucru si protectia muncii 50.00 

Asigurare, rovineta  1,106.00  

Reparatii  1,014.00  

Amortizarea utilajelor si mijloacelor de transport  2,808.00  

Redeventa  5,100.00  

Cheltuieli cu protectia mediului  

Alte servicii executate de terti  

2. Cheltuieli cu mnnca vie  23,523.00  

- salarii  19,124.00  

-C.A.S.  3,021.00  

-fond somaj  96.00 

-CASS  995.00 

-fond accidente si boli profesionale  77.00 

-cota de contributii pentru concedii si indemnizatii 163.00 

-fond garantare creante salariale 47.00 

3. Taxe licente 
4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor  
5.Cheltuieli cu depunerea in rampa  157,754.00  

6. Fond pentru jnchiderea depozitului de deseuri  
7. TOTAL CHELTUIELI DIRECTE  226,230.00  

8, Cheltuieli indirecte 5% (se aplica la total chelt. dir.)  11,312.00  

A.Cheltuieli de exploatare 
( 

1+2+3+4+5+6+7+8)  237,542.00  

B. Cheltuieli financiare:  
I. Cheltuieli totale (Ă+B)  237,542.00  

11. Profit! Excederit 1%  2,375.00  

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

 239,917.00  

V. Cantitatea programata tone 1,229.00  

VI. Tarif, exclusiv T.V.A. 
( 

IV :V) lei/tona 195.21 

VM.T.V.A. 	 19 0/0  37.09 

V1I1. Tarif inclusiv T.V.A. 	. lei/tona 1 232.30 

Intocmit, 

• 	 ES 



FUNDAMENTARE TARIF 
DEPOZITARE+ TRANSPORT DESEU MENAJER 

Cantitate deseuri colectata estimata 5,5 luni - 6.760 tone 
(1.229 to/luna) 

Chelt.consum combustibil 
-motorina 

-cap tractor 	 - 30.940 lei 
200km x 45.5 1/100km consum x 4,01ei/1=364 lei /cursa 
1 22 9to/luna: 1 4, 5to/cursa- 85 curse/1una 

-ifron (consum-7,51/h)x4h/zi=3 O1/zi 

	

301/zix25,5 zile/lunax4lei/1= 	 3.060 lei 

	

TOTAL MOTORINA 	 34.000 lei 
Chelt. salarii 	 - 23.523 lei 

-personal TESA 
-2 conducatori auto 
-conducator utilaj 

Mariana Z mfiropol 
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	 l li N i1f(:, i(cuCi, jud.Galati 

- 

Clieituieli cu munca vie 

- Post Nr. posturi Salariu C.A.S. 

Fond 

Somaj 

. 

CASS 

Fd. Acc. si 

boli prof. 

Contr. Conc. 

si indemn. 

Fd. 

Garantare Alte ch. 

Sofer 1 1 2000 316 10 104 8 17 5 0 

Sofer2 l 2000 316 10 104 8 17 5 0 

3 Contabil sef 1 2976 470 15 155 12 25 7 0 

4 Contabil casier 1 2013 318 10 105 81 17 5 0 

5 Sefbirou 1 1964 310 10 102 8 17 5 0 

6 Responsabil mediu 1 2125 336 11 111 9 18 5 O 

7 Secretara il 2063 326 10 107 8 181 5 O 

8 Operator 1 2063 326 10 107 8 18 5 0 

9 Stivuitorist 1 1920 303 10 100 8 16 5 0 

10 Total 9 19124 3021 96 995 77 163 47 0 

VcuCristin 


