ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUDEȘTI

PROIECT

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 15 / 14.03.2022
privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate
aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a
serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și
transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și
managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
Consiliul local al comunei Budești întrunit în ședința ________ în data de ______ în
prezența a ______consilieri din cei 11 consilieri locali în funcție;
Având în vedere..
Referatul de aprobare nr. 949/14.03.2022 al primarului comunei Budești;
Raportul nr. 950/14.03.2022 al compartimentului de resort;
Avizul ________ nr. ____ din ___________2022 al Comisiei pentru programe de
dezvoltare economică și socială, buget - finanţe, investiţii, agricultură, administrarea domeniului
public şi privat al comunei;
Avizul ________ nr. ____ din _________2022 al Comisiei juridice şi de disciplină,
administraţie publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
Avizul _________ nr. ____ din _________ 2022 al Comisiei pentru activităţi social –
culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie şi protecţie copii, muncă şi protecţie socială, tineret
şi sport;
Hotărârea nr. 12 din 18.03.2008 a Consiliului local Budești privind asocierea în cadrul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în
județul Bistrița-Năsăud;
Hotărârea A.G.A. A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud nr. 159 din 03.12.2018 privind atribuirea
și încheierea Contractului ”Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv
activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri
periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de
Colectare din județul Bistrița-Năsăud” către operatorul declarat câștigător al licitației publice,
conform Raportului procedurii nr. 1006 din 18.10.2018;
Prevederile Capitolului VI, art 6.1. lit. c), d) și f), art 6.2. lit. h) din Contractul de Concesiune
nr. 1277 din 06.12.2018;
Prevederile Capitolului VII, art 7.1. lit. j) din Contractul de Concesiune nr. 1277 din
06.12.2018;
Adresa S.C. Supercom S.A. nr. 1629 din 04.02.2022 de înaintare a Fișelor de
fundamentare privind modificarea tarifelor și a Memoriului Tehnico-Economic, înregistrată la
sediul A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud sub nr. 374 din 07.02.2022;

Adresa S.C. Supercom S.A. nr. 1727 din 08.02.2022 de completare a adresei nr. 1629 din
04.02.2022 privind înaintarea Fișei de fundamentare a tarifului aferent deșeurilor vegetale
colectate în flux separat, înregistrată la sediul A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud sub nr. 381 din
08.02.2022;
Adresa nr. 677 din data de 11.03.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru
gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Comuna
Budești sub nr. 937 din 11.03.2022;
Raportul de analiză nr. 3 din 10.02.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru
gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud;
Nota de fundamentare nr. 7 din 11.03.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud;
În baza prevederilor:
Art. 17, alin. (5), lit. f), i), j) și k) din OUG nr. 92/2021, privind regimul deșeurilor;
Art. 6 alin. (1) lit. l), art. 26 alin. (5) din Legea 101/2006 – Legea serviciului de salubrizare a
localităților, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 43 alin. (4) și alin. (5) din Legea 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități
publice;
Art. 7 și 8 din Ordinul A.N.R.S.C nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a
localităților;
Art. 10 lit. b), art. 17 alin. (2) lit. c), art. 20 alin. (1), art. 21 alin. (1) din Statutul actualizat al
A.D.I Deșeuri Bistrița – Năsăud;
Art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) – d), alin. (4), lit. e), alin. (7), lit.
n), art. 139, alin. (1), alin. (3), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă solicitarea Operatorului S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor
diferențiate aferente Contractului de Concesiune nr. 1277/2018, aplicabile începând cu data de
intrare în vigoare a Actului adițional nr. 5, în forma prevăzută la Anexa, parte integrantă din
prezenta Hotărâre. Tarifele astfel aprobate vor face obiectului Actului Adițional nr. 5 la Contractul
de Concesiune nr. 1277 din 06.12.2018.
Art.2. Se aprobă încredinţarea mandatului special domnului Codrea Vasile în calitate de
primar al comunei Budești să voteze, în cadrul Adunării Generale a Asociației, pe seama şi în
numele comunei Budești, aprobarea solicitării S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor
diferențiate aferente Contractului de Concesiune nr. 1277/2018, aplicabile începând cu data de
intrare în vigoare a Actului adițional nr. 5, în forma prevăzută la Anexa, parte integrantă din
prezenta Hotărâre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Budești.
Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Budești în şedinţă
_______, cu respectarea art. 139 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.
57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de
voturi „pentru”,
voturi
„împotrivă” și
voturi „abţineri” din __ consilieri prezenţi.

Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al comunei Budești
cu:

Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud;
Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor
municipale în județul Bistrița –Năsăud;
Primarul comunei Budești;
Compartimentul financiar contabil, administrativ.

PROIECT DE HOTĂRÂRE INIŢIAT DE:
PRIMAR
Vasile CODREA

AVIZ DE LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
Ioan HEDEȘ

VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
CONSILIER SUPERIOR
Maria BUZAN

Anexă la Hotărârea Consiliului Local al comunei Budești nr._____din__________________

TARIFE DIFERENȚIATE, aferente Contractului nr. 1277/2018, transmise de
Operatorul S.C. Supercom S.A. spre aprobare
Nomenclatorul cu denumirea/indicatorul
tarifelor

T
casnici
urban
1
T
casnici
urban
2
T
casnici
rural 1
T
casnici
rural 2
T noncasnici
1

T noncasnici
2

T3

T4

Tarife propuse spre aprobare
lei/tonă lei/tonă lei/mc
fără
cu TVA fără
TVA
TVA

lei/mc cu
TVA

Tariful diferențiat pentru colectarea
separată și transportul separat al
deșeurilor reziduale/menajere – Zona
URBAN
Tariful diferențiat pentru colectarea
separată și transportul separat al
deșeurilor reciclabile – Zona URBAN

298,46

355,17

-

-

792,15

942,66

-

-

Tariful diferențiat pentru colectarea
separată și transportul separat al
deșeurilor reziduale/menajere – Zona
RURAL
Tariful diferențiat pentru colectarea
separată și transportul separat al
deșeurilor reciclabile – Zona RURAL
Tariful diferențiat pentru colectarea
separată și transportul separat al
deșeurilor reziduale din deșeuri
similare provenind de la utilizatorii
non-casnici
Tariful diferențiat pentru colectarea
separată și transportul separat al
deșeurilor reciclabile din deșeuri
similare provenind de la utilizatorii
non-casnici
Tariful pentru colectarea, transportul
și depozitarea deșeurilor din activități
din construcții/desființări/amenajări
provenind de la utilizatori casnici
(inclusiv asociații de
locatari/proprietari) pe bază de
comandă și contract individual
încheiat cu Operatorul
Tariful pentru colectarea, transportul
și depozitarea deșeurilor din activități
din construcții/desființări/amenajări
provenind de la utilizatori/generatori
non-casnici pe bază de comandă și
contract individual încheiat cu
Operatorul

301,39

358,66

-

-

783,74

932,65

-

-

374,99

446,23

-

-

765,59

911,05

-

-

249,86

297,34

174,90

297,34

179,13

255,89

125,39

149,21

T5

T6

T7
T8

Tariful pentru colectarea, transportul
și depozitarea și valorificarea
deșeurilor voluminoase provenind de
la utilizatori/generatori casnici
(inclusiv asociații de
locatari/proprietari) pe bază de
comandă și contract individual
încheiat cu Operatorul
Tariful pentru colectarea, transportul,
depozitarea și valorificarea deșeurilor
voluminoase provenind de la
utilizatori/generatori non-casnici pe
bază de comandă și contract
individual încheiat cu Operatorul
Tariful pentru colectarea, transportul
și depozitarea deșeurilor abandonate
Tariful pentru colectarea separată a
deșeurilor vegetale provenind de la
UTILIZATORII CASNICI și
transportul separat la facilități
tehnologice de tratare pe bază de
comandă și contract individual
încheiat cu Operatorul
(TARIF/SAC)

403,74

480,45

141,34

168,20

375,93

447,36

131,58

156,58

-

-

224,59

267,26

6,03

7,18

-

-

