R OMÂNIA
JUDEŢUL GALA ŢI
MUNICIPIUL TECUCI
HOT Ă RÂREA
NR. /
Privind: modificarea si completarea anexei nr. 1 si nr. 2 din H.C.L. nr.128 / 28.06.2018, cu
privire la aprobarea tarifelor ce vor tî practicate de Societatea Compania de Utilitati Publice
S.R.L. Tecuci.
Iniţ iator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud. Galaţi;
Num ăr de înregistrare şi data depunerii proiectului : 77561119. 09.2018
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă O72 O/.%l7Y
în data
de 0Z.OC 2ot;
Având în vedere:
- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată sub nr. 77562119. 09.2018;
- raportul de specialitate întocmit de Directia Generala Economica si Serviciul Monitorizare
Servicii Publice, înregistrat sub nr. 77563119. 09. 2018;
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr.123, 457
- adresele inaintate de Soc. C. UP. SRL Tecuci nr. 5625105.09.2018, inregistrata la UA. T.
Tecuci cu numarul 74518105.09.2018 si 5947119.09.2018;
- avand in vedere Contractul de delegare a gestiunii nr.35960130.06.2017aprobatprin HCL
96115. 05.201 7;
- art. 6), 7) si 8) din Ordinul A.N.R.S.C. nr.10912007 privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modficare a tarfelor pentru activitatile specjce
serviciului de salubritate a localitatilor;
- art. nr. 8, alin. (3), litera k) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati
publice, republicata cu modjicarile si completarile ulterioare;
- art. 21, alin. 2 si art. 26, alin 8 din Legea 10112006 a serviciului de salubrizare a
localitatilor;
- art. 36, alin. (2), lit. a), c) si d), alin. (5), alin. (6), pct. 14 si art. 128, alin. (3) din legea
21512001 privind administratia publica locala, republicata cumodficarile si completarile
ulterioare;
In baza prevederilor:
- art.45, alin (2), lit. a) şi art.115 alin.1, lit.b) din Legea 21512001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modfic ările şi completările ulterioare;
.

HOT Ă R ĂŞ TE:
ArL1. Se aprobă modficareapunctului 1 si 2 din anexa nr. 1 la HCL nr. 128128.06.2018privitor la
tarfele aferente piestarilor de servicii de salubrizare a Municipiului Tecuci ce vorfi executate de
Societatea Compania de Utilitali Publice Tecucz S R L confoi m anexei nr 1 parte inlegranta din
prezenta lzotarare;
ArL2. Se aproba completarea anexei nr 2 din H. C.L. nr 128128. 06. 2018 cupunclul rn.13 -maturat
manual la boi dura privitoi la tarifele aferente pi eslarilor de sei vicii de salubrzzare a Municzpiuluz
Tecuci ce voi Jî execufate de Socielatea Compania de Utilitati Publzce Tecuci ccrnforrn anexei nr 2
parte znlegranta din pi ezenta liotarare

Art.3. Prevederile Art. I si Art. 2 din prezenta hotarare se aplica incepand cu situatiile de lucrari
aferente lunii septembrie 2018.
Art.4. Orice prevedere contrara prezentei hotarari, se abroga.
Art.5. Prezenta hotărăre va fi adusă la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci, si
Administratorul soc. Compania de Utilitati Publice Tecuci S.R.L•
Art.6. Prezenta hotărăre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija secretarului
Municipiului Tecuci.

PREŞEDINTE DE SEDINTĂ,

SECRETAR.

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALA ŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE
NR. 77562119. 09.2018
Privind: moditîcarea si completarea anexei nr. lsi nr. 2 din H.C.L. nr.128 / 28.06.2018, cu
privire la aprobarea tarifelor ce vor tî practicate de Societatea Compania de Utilitati Publice
S.R.L. Tecuci.

Avand in vedere adresele nr. 5947119. 09.2018 si 5625105. 09.2018 inaintate de societatea
Compania de Utilitati Publice Tecuci SRL;
Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusiv ă, în condiţiile legii, în tot
ceea ce priveşte înjiinţarea, organizarea, gestionareaşifuncţionarea serviciilor de utilităţi publice,
precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi exploatarea
bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale care compun
sistemele de utilit ăţi publice.
In exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi
publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă liotărâri în legătură cu.• ,,aprobarea stabilirii,
ajustării sau modţficării preţurilor şi tarţfelor, după caz, în condiţiile legii speciale, cu respectarea
normelor metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare
competente .
Tarţfele pentru activităţile specţjice serviciului de salubrizare se stabilesc, se ajustează sau
se modţjică pe baza solicitărilor operatorilor si se fundamentează pe baza clieltuielilor de
producţie, exploatare, a clieltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente
capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor de protecţie a mediului, a
costurilor de securitate şi sănătate în muncă, a costurilor care derivă din contractul de delegare a
gestiunii serviciului de salubrizare, a c1ieltuielilor Jinanciare şi pot sa includa o cotă pentru
crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice, precum şi o cotă de
proJit.
Prin adresa nr. 5947119.09.2018, Compania de Utilitati Publice Tecuci SRL ne informeaza
ca incepand din luna septembrie 2018, avand in vedere ca deseurile municipale urmeaza a J2
transportate la depozitul Rosiesti din judetul Vaslui, intervin mai multe mod ţficari in structura
tarţfelor pentru activitatea de colectat, transportat si depozitat in statia de transfer a deseurilor
menajere si stradale sipentru activitatea de incarcat, transportat si depozitat a deseurilor menajere
si stradale la depozitul Rosiesti. Includerea tuturor acestor modţjicari in cele doua tarţfe au dus la
reducerea acestorape cumulat cu 3,55 lei/tona.

De asemeni prin adresa nr. 5625/05.09.2018 Soc. C.U.P. Tecuci SRL ne inainteaza
fundamentarea pentru tariful aferent activitatii de maturat manual la bordura, activitate pentru
care nu exista tarif astfel ca anexa nr. 2 la HCL 128/28.06.2018 se completeaza cu acest tarif

Avand in vedere aceste aspecte, consideram ca este necesara si oportuna promovarea
proiectului de hotarare.

PRIMAR

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALA ŢI
MUNICIPIUL TECUCI
SER VICIUL MONITORIZARE SER VICH PUBLICE
RAPORT DE SPECIALITA TE
NR. 77563119. 09.2018
Privind: moditîcarea si completarea anexei nr. 1 si nr. 2 din H.C.L. nr.128 / 28.06.2018, cu
privire la aprobarea tarifelor ce vor /î practicate de Societatea Compania de Utilitati Publice
S.R.L. Tecuci.

Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusiv ă, în condiţiile legii, în tot
ceea ce priveşte înjiinţarea, organizarea, gestionareaşifuncţionarea serviciilor de utilităţi publice,
precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi exploatarea
bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale care compun
sistemele de utilităţi publice.
In exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice,
autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu:,, aprobarea stabilirii, ajustării sau
modjfic ării preţurilor şi tarjfelor, după caz, în condiţiile legii speciale, cu respectarea normelor
metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente .
Prin adresa nr. 5947119.09.2018, Compania de Utilitati Publice Tecuci SRL ne informeaza
ca incepand din luna septembrie 2018, avand in vedere ca deseurile municipale urmeaza a Jî
transportate la depozitul Rosiesti din judetul Vaslui, intervin anumite modjficari in structura
tarjfelor pentru activitatea de colectat, transportat si depozitat in statia de transfer a deseurilor
menajere si stradale sipentru activitatea de incarcat, transportat si depozitat a deseurilor menajere
si stradale la depozitul Rosiesti:
astfel asa cum rezulta din procesul —verbal nr. 5715107.09.2018 (transmis UAT Municipiul
Tecuci de catre operatorul de salubritate C. U.P. Tecuci prin adresa nr. 5731110.09.2018),
intocmit de comisia de stabilire a itinerariului si a distantei de transport de la Tecuci la
depozitul Rosiesti, rezulta ca distanta de transport a deseurilor creste de la 150 de km. pana
la depozitul din Tirighina, jud. Galati la 190 de km.. pana la depozitul Rosiesti, iar consumul de
combustibil estimatpentru capul de tractor si semiremorca achizitionate este de 42 1/100 km.;
de asemeni prin investitia in valoare de 322.847 lei efectuata in luna august 2018 de
operatorul de salubritate, pentru achizitia unui cap tractor si a unei semiremorci , se reduc
cheltuielile cu alte prestatii executate de terti pentru inchirierea unui mjjloc de transport, dar
cresc cheltuielile cu combustibilul, consumabilele si piesele de schimb, reparatiile,
amortizarea, primele de asigurare rovineta si impozitele aferente acestui mjjloc de transport.
Deci incepand cu luna septembrie 2018 transportul deseurilor se face cu mjjlocul propriu de
transport achizitionat compus din cap tractor si semiremorca, cu un cap tractor inchiriat de
la Administarea cimitirelor si a spatiilor verzi SRL cu semiremorca concesionata de la UAT
Municipiul Tecuci si 19 curse cu mjjloc de transport inchiriat (ultimile curse din contractul
incheiat);

-

se reduce de asemenea cheltuiala cu depozitarea deseurilor de la 83,59 lei/tona la depozitul
Tirighina la 68,50 lei/tona la depozitul Rosiesti, jud. Vaslui•
in perspectiva aplicarii prevederilor legislative recent aprobate, respectiv OUG 74/17.07.2018
, pentru modificarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a OUG. nr
.
196/2005 privind Fondul de mediu, care prevede trecerea la instrumentul economic „ platesti
pentru cat arunci ", cresc cheltuielile cu materialele consumabile respectiv cu sacii pentru
colectarea selectiva a deseurilor;
avand in vedere necesitatea inchirierii unui utilaj de tip senilat pentru nivelarea deseurilor
municipale depozitate in statia de transfer, cresc cheltuielile cu alte prestatii efectuate de terti
cu suma de 20.000 lei.
Potrivit art. 21, alin. 2 din Legea 101/2006, legea serviciului de salubrizare a
localitatilor „Operatorii au obliga
ţia de a pune la dispoziţia deţinătorilor de deşeuri
containerele/recipientele, precum şi, după caz, sacii necesari realizării activităţii de
precolectare separată a deşeurilor. Costurile de achiziţionare a acestora se includ in tariful
ofertat pentru prestarea activităţii de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor,
dacă nu sunt puse la dispoziţie de delegatar". Deasemeni art. 26, alin. 8 din aceiasi lege
stipuleaza : „ Structuraşi nivelul tarifelor şi taxelor speciale vorfi stabilite astfel incât:
a) să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare;
b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de intreţinere şi exploatare a
serviciului de salubrizare;
c) să incurajeze investiţiile de capital;
d) să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului".
Avand in vedere toate aceste modificari ale elementelor de cheltuiala din structura tarifelor
amintite, includerea acestora in cele doua tarife au dus la reducerea acestora cu 3,55 lei/tona. De
asemeni prin adresa nr. 5625/05.09.2018 Soc. C.U.P. Tecuci SRL ne inainteaza fundamentarea
pentru tariful aferent activitatii de maturat manual la bordura,activitate pentru care nu exista tarif
astfel ca anexa nr. 2 la HCL 128/28.06.2018 se completeaza cu acest tarif.

Avand in vedere cele expuse mai sus, consideram ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile
de legalitate, fapt pentru care 11 supunem spre aprobarea Consiliului local, in forma initiala.

Directia General ă Economică

Serviciul Monitorizare Servicii Publice

02404f7
Anexa nr. 1 la HCL nr 76-7

Tarife pentru prestarea de servicii „COMPANIA DE UTILITAT1 PUBL10E TECUCI" SRL

TARIF
SOLICITAT

DENUMIRE PRESTATIE

NR.
CRT

TARIF
APROBAT

147,07 lei/to

1 Colectat, transportat si depozitat in statia de transfer a
deseurilor menajere si stradale ( pentru UAT Tecucl, societatile C.L.

Tecuci si institutHle publice dinTecuci) si terti
2 Incarcat, transportat si depozitat in depozitul ROSIESTI a
deseurilor menajere si stradale ( pentru UAT Tecuci, societatile C.L.
Tecuci si institutille publice dinTecuci) si terti
3 Colectat, incarcat, transportat si depozitat loco a deseurilor
de constructil amestecate, eterogene cu tractor, remorca si incarcator
pentru UAT Tecuci,societatile C.L.Tecuci si institutille publice din Tecuci) si terti

147,07 lel/to

SaU

SaU

58,83 lei/mc

58,83 lei/mc

140,28 lei/to

140,28 lel/to

SaU

SaU

56,11 lei/mc

56,11 lei/mc

174,32 lel/to

174,32 lel/to

110,06 lel/to

110,06 lei/to

sau

sau

44,02 lei/mc

44,02 lei/mc

(

4 Colectat, incarcat, transportat si descarcat deseuri precolectate selectiv
in statia de transfer pentru UAT Tecuci, societatile C.L. Tecuci
si institutiile publice din Tecuci) si terti
5 Tractor multifunctional - incarcator frontal, lama, motostivuitor, remorca (pentru U.A.T Tecuci, societatile C.L. Tecuci si institutil publice din Tecuci) si terti
(

6 Executare operatiuni specifice de iama -depoleiere
7 Executare operatiuni specifice de iama - pluguit ( deszapezire)
NOTA:

102,30 lei/ora

102,30 lei/ora

37,95 lei/miemp

37,95 lei/miemp

7,26 lei/miemp

7,26 lei/miemp

Tanfele nu contin TVA
VIZAT
Directia Generala Economica

SMSP

Anexa nr. 2 la HCL nr. Ă-62//277.0?, 20/0='
TARIFE PENTRU ACTIVITATEA DE SALUBRIZARE STABILITE PE BAZA
NORMATIVULUI UNIC REPUBLICAN PENTRU ACTIVITATEA DE SALUBRIZARE

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13

Denumire activitate

Norma/zi

Normalluna

Tarif propus
fara TVA

Tarif aprobat
fara TVA

Curatat manual la bordura si rigole
Maturat manual trotuare
Maturat manual carosabil, parcari
Maturat manual piete
Intretinerea curateniei
Imprastiat nisip cu sare pe trotuare
Curatat manual santuri
Erbicidat manual
Curatat manual zapada pe trotuare
afanata de la 1 cm - 15 cm
afanata de la 16 cm - 30 cm
afanata peste 30 cm
batatorita de la 1 cm - 15 cm
batatorita de la 16 cm - 30 cm
batatorita peste 30 cm
Curatat manual gheata pe trotuare
grosime 1 cm - 3 cm
grosime 4 cm - 5 cm
grosime 6 cm - 7 cm
grosime 8 cm - 10 cm
Demontat, igienizat, montat cosuri stradale
Maturat mecanizat trotuare -mat.mica
Maturat manual la bordura

350 mplzi/om
4.700 mplzi/om
5.700 mplzi/om
2.800 mplzi/om
11.500 mplzi/om
99.000 mplzi/om
32 mplzi/om
15.750 mplzi/om

350 x21 zile = 7.350 mp/luna/om
4.700 x21 zile = 98.700 mp/luna/om
5.700 x21 zile = 119.700 mp/luna/om
2.800 x21 zile = 58.800 mp/luna/om
11.500 x21 zile = 241.500 mp/luna/om
99.000 x21 zile = 2.079.000 mp/luna/om
32 x21 zile = 672 mp/luna/om
15.750 x21 zile = 330.750 mp/luna/om

0,426
0,032
0,026
0,053
0,013
0,018
4,662
0,015

0,426
0,032
0,026
0,053
0,013
0,018
4,662
0,015

300 mplzi/om
250 mplzi/om
150 mplzi/om
200 mplzi/om
150 mplzi/om
50 mplzi/om

300 x21 zile = 6.300 mp/luna/om
250 x21 zile = 5.250 mp/luna/om
150 x21 zile = 3.150 mp/luna/om
200 x21 zile = 4.200 mp/luna/om
150 x21 zile = 3.150 mp/luna/om
50 x21 zile = 1.050 mp/luna/om

0,475
0,570
0,949
0,712
0,949
2,849

0,475
0,570
0,949
0,712
0,949
2,849

100 mplzi/om
75 mplzi/om
50 mplzi/om
35 mplzi/om

100 x21 zile = 2.100 mp/luna/om
75 x21 zile = 1.575 mp/luna/om
50 x21 zile = 1.050 mp/luna/om
35 x21 zile = 735 mp/luna/om

40.000 mplzi
1.500 mplzi

40.000 x 21 zile = 840.000 mp/luna
1.500 x 21 zile = 31.500 mp/luna

1,424
1,899
2,849
4,070
40,59
0,017
0,099

1,424
1,899
2,849
4,070
40,59
0,017
0,099

AVIZAT

D.G.E.

S.M.S.P.

