
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

IIOT Ă RÂREANr._____ 

Din 	• 	2017 

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

Iniţiator: C ătălin Constantin Hurdubae , Primarul Municipiului Tecuci, jud.Galaţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului :93 	/ 3/. / 	2017 	- 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă 	i?79 
îndatade 	3 ţ . iţ O-OĂ  
Având în vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub nr3 	0  201 7; 

- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Monitorizare Servicii Publice, 
înregistrat sub nr.20Ş 	/ 3 /. ( 	20 1 7; 

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

- adiesa societăţii Rampa Rates SRL Tecuci nr. 4060 /27.09.2017, înregistrat ă  la UAT 
Municipiul Tecuci sub nr. 54272 / 27.09.2017; 

- 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. 5 1/2006, republicată  cu modificările si completările 
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.115 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.. Se modific ă  tariful pentru transportul si depozitarea deeuri1or municipale 
(menajere nepericuloase) ce va fi practicat de societatea RAÎvIPA RATES SRL Tecuci, 
conforrn anexei nr. 1, parte integrant ă  din prezenta hot ărâre. 

Art.2 Tariful prevăzut in anexa nr.1 va fi practicat începând cu data aprob ării acestuia de 
Consiiiul Locai Tecuci. 

Ar.3. Orice prevedere contrar ă  prezentei se abrog ă . 



Art.4. Prezenta hotărâre va fî adus ă  la îndeplinire prin grija Prirnarului rnunicipiului 
Tecuci. 

Art.5. Prezenta hotărâre va fî comunicat ă  celor interesa ţi, prin grija secretarului 
municipiului Tecuci. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 

îIlir 

SECRETAR. 
FOTACHE VALERICA 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

NR. 6?o3Ji3110, 2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

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

Activitatea de transport si depozitare a deeuri1or municipale colectate de pe 
raza administrativ teritorial ă  a municipiului Tecuci face parte din serviciul de salubrizare 
fiind serviciu de utilitate public ă. Conform Legii 5 1/2006, republicată  cu modificările si 
completările ulterioare, acest serviciu este organizat pe principii economice si de eficienţă  
în condiţii care să  permită  prestatorului serviciului s ă  îndeplinească  misiunile si obligaţiile 

specifice serviciului public. Acest serviciul este furnizat pe baza principiului beneficiarul 
p1ătete, condiţie în care recuperarea costurilor de exploatare si de investiţie se face prin 

preţuri si tarife sau taxe. 

Odată  cu închiderea depozitului de deeuri municipale nepericuloase Rampa 

Rates Tecuci întreaga cantitate de deeuri colectat ă  de pe raza municipiului Tecuci a 

trebuit să  fie transportată  la noul depozit de deeuri nepericuloase amplasat la Muchea jud. 

Brăila. Întrucât pentru transportul acestor deeuri soc. Rampa Rates are în dotare un singur 

autocompactor de 14.5 to, nu se puteau efectua decât max dou ă  curse pentru a se încadra 

în programul de lucru al depozitului de la Muchea, luni-vineri între orele 7- 1 5. În 

condiţiile în care colectarea zilnic ă  de pe raza municipiului Tecuci însemna min. 50 to 

deeuri, se impunea închirierea unui nou rnijloc de transport deeuri nepericuloase, de min 

1 5 to, fapt care a condus la creterea cheltuielilor prestatorului serviciului. Totodat ă , 

cheltuielile pentru combustibil alocat prin tarif s-au diminuat întrucât prestatorul 

serviciului nu putea efectua mai mult de 44 curse fa ţă  de cele preconizate. De asemenea, 

pentru reducerea altor cheltuieli nerentabile la momentul actual s-a propus renun ţarea la 

trei locuri de sortatori pân ă  la finalizarea lucrărilor de modernizare a sta ţiei de sortare si 
cornpactare . Toate aceste rnodific ări au condus la creterea cheltuielilor generale efectuate 

pentru desfasurarea serviciului de transport si depozitare a deeuri1or rnunicipale. 

Avand în vedere prevedei1e art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.c, art.45 pct.2 

lit.c din Legea 215 - Legea administra ţiei publice locale considerărn că  prezentul proiect 

întrunete cadrul legal pentru a fi dezb ătut si aprobat de Consiliul Local Tecuci. 

R I ]5lA 
CĂTĂLIN CONSTANTIN H UBA 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE 

NR. 2O5 / 3/2017 

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 

Activitatea de transport si depozitare deeuri municipale nepericuloase ,prestat ă  
de soc. Rampa Rates SRL Tecuci, înseamn ă : 
*încărcarea  cu utilajul tip IFRON a deeuri1or municipale colectate de autogunoiere de pe 
raza municipiului Tecuci în remorca compactoare; 
*transportul deeuri1or la depozitul Muchea jud. Br ăila cu semiremorca proprie de 
capacitate 14,5 to- nr curse lunare 40 curse; 
*transportul deeuri1or la depozitul Mucheajud. Brăila cu auto închiriată- nr curse lunare 
30 curse; 
* achitarea  tarifului de depozitare. 

Incărcarea, transportul, depozitarea deeuri1or municipale pe ruta Tecuci-
Muchie si retur presupune: 

- durata de încărcare a deeuri1or municipale la sta ţia de compostare Tecuci-45 min; 
- durata transport Tecuci- Muchea -92 km (prin endreni)- 1 ,5 h; 
- durata desc ărcare depozit Muchea- 30 min; 
- durata transport Muchea-Tecuci -92 km (prin endreni)- 1 ,5 h; 

Total durată  cursă  Tecuci- Muchea —Tecuci: 4h si 1 5 min. 
Cantitate lunară  de deeuri colectate de pe raza municipiului Tecuci: 1229 to, 

cca 56 to/zi . Transportul lunar al al deeuri1or se face astfel: 
- cu semiremorca proprie de capacitate 14,5 to = 40 curse/luna 
- auto inchiriata = 30 curse/luna 

Pentru a efectua dou ă  curse pe zi, ţinând cont de pauza obligatorie pentru 
oferi la fiecare 4 h -45 rnin- si de programul de func ţionarea depozitului Muchea, luni-

vjneri între orele 7-1 5, soc Rampa Rates are nevoie de min. doi soferi angaja ţi astfel încât 
prirnul transport de deeuri s ă  fie zilnic cel rnai tarziu la ora 7 la poarta depozitului de la 
Muchea. 

Cheltuieli implicate: 
Cheltuieli consum cornbustibil -rnotorina 

-cap tractor (40 curse/luna x 331 lei/cursa) = 13.240 Iei 
184 krn x 45 1/1 OOkrn consurn x 4,01eill = 331 lei /cursa 

-ifron (consurn-7,51/h) x 4h/zi= 301/zi 
301lzi x 23 zile/lunax4lei/1 	2.760 lei 

TOTAL MOTORINA 	16.000 lei 
Cheltuieli cu salarii directe si c.ontributii aferente 	- 11.03 Iei 

- 2 conducatori auto 
- 1 conducator utilaj 



- 2 operatori .instalatie 

Cheltuieli cu închirierea auto : 955 lei/ cursă  x 30 cui•se / lună  = 28.650 lei/ lună  
Pentru eficientizare serviciului si reducerea cheltuielilor prin noul tarif se 

propune reducerea num ărului de posturi de paz ă  la depozitul Rampa Rates ,de la 2 posturi 
la 1 post, cât si reducerea temporară  cu trei posturi de sortatori deeuri municipale pân ă  la 
finalizarea lucrărilor de modernizare a sta ţiei de sortare si cornpactare. 

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 menţionat în anexa nr. 1. 

Serviciul Monitorizare Servicii Publice 
Daniel Cristifj, 



Anexanr. 1 
LaHCLnr. 	 / 

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

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

(fără  TVA)  
1 Transport + Depozitare deseuri Lei/to 123,46 137,88 137,88 

municipale 
(menajere nepericuloase)  

VIZAT 

Directia General Economic ă 
	

S.MS.P. 

Iorncă  Dascălu 
	

Dati ţu 



S.C. RAMPA RATES S.R.LTECUCI 
cUI R031434042 

J17/382/2013 

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

. . 	. 	TEL:0372 959 393 

E-mail:ramparates@municipiuitecuci.ro  

FUNDAMENTARE TARIF 

TRANSPORT + DEPOZITARE 
DESEURI MENAJERE NEPERICULOASE 

Cantitate deseuri colectata estimata = 1229 to/luna 

SPECIFICATIE 

u/M 

(tona) 

Programat lunar 

lei 

Tarif propus 

Lei/U.M. 

1.Cheltuieli materiale din care: 36.582 

Combustibil si lubrefianti  16.000 

Materii prime si materiale consumabile 625 

Echipament de lucru si protectia muncii 50 

Asigurare, rovineta 1.106 

Reparatii  3.333 

Amortizarea utilajelor si mijloacelor de transport  2.808 

Redeventa  5.100 

Cheltuieli cu protectia mediului  
Alte servicii executate de terti ( paza)  7.560 

2. Cheltuieli cu munca vie  11.013 

- salarii  8.970 

-C.A.S.  1.417 

-fond somaj  45 

-CASS  466 

-fond accidente si boli profesionale  17 

-cota de contributii pentru concedii si indemnizatii 76 

-fond garantare creante salariale 22 

3. Taxe licente  200 

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor  32.000 

5, Chelt. depunere deseuri in rampa Braila (48,36 leiltona) 1.229 59.434 

6. TOTAL CHELTUIELI DIRECTE (1+2+3+4+5)  139.229  

7. Cheltuieli indirecte 20,5 % (se aplica la total chelt. dir.)  28.542 

A.Cheltuieli de exploatare ( 6+7)  167.771 

B. Cheltuieli financiare:  
I. Cheltuieli totale (A+B)  167.771 

11. Profit/ Excedent l%  1.678 

IV.Venituri obtinute din activitatea de salubrizare (I +11 )  169.449 

V. Cantitatea programata tone 1.229,00  

VI. Tarif, exclusiv T.V.A. ( IV :V) lei/tona  137,88 

VII. T.V.A. 	 19 %  26,20 

VIII. Tarif inclusiv T.V.A. 	 . lei/tona  164,08 


