
               ROMÂNIA                AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
           JUDEȚUL SĂLAJ                                                   SECRETAR GENERAL, 
ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI                  
                PRIMAR 

       PROIECT  
                                                             HOTĂRÂREA NR.__6__                                                  
                                                                         din  29.09.2022 
privind aprobarea unei ajustări a tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală cuprinsă la art.9 alin.1 din  
Contractul de delegare a gestiunii  serviciul public de salubrizare  pentru activitățile de salubrizare stradală 

și deszăpezire, al oraşului Şimleu Silvaniei, jud. Sălaj nr. 73/29.10.2019  încheiat cu  SC Salubris SA 
 
 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă  publică;  
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.15228/2022 al Primarului oraşului Șimleu Silvaniei; 
- Raportul de specialitate nr.15229/2022 al Administratorului public; 
- solicitarea nr. 295/12.09.2022 a SC Salubris SA, înregistrată sub nr. 14795/13.09.2022; 
- Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economică şi socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură; 
-Avizul Comisiei  juridice şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor 
omului, culte şi problemele minorităţilor; 

În baza prevederilor: 
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
- art. 15-16 din Ordinul 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 
pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor; 
-art. 9 din Contractul de delegare a gestiunii  serviciul public de salubrizare  pentru activitățile de salubrizare stradală și 
deszăpezire, al oraşului Şimleu Silvaniei, jud. Sălaj nr. 73/29.10.2019  încheiat cu  SC Salubris SA; 
- art. 129 alin. 2 lit.b), c) și d), alin.4 lit.g), alin. 7 lit. n) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare;  
 În temeiul art. 139 alin. 3 lit. c), e) și g) și art. 196 alin. lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

  HOTĂRĂŞTE:                                              
 Art.1. (1) Se aprobă ajustarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală cuprinse la art.9 alin.1 din  Contractul 
de delegare a gestiunii  serviciul public de salubrizare  pentru activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire, al oraşului 
Şimleu Silvaniei, jud. Sălaj nr. 73/29.10.2019  încheiat cu  SC Salubris SA, conform Anexei la prezenta hotărâre. 
          (2) Se aprobă încheierea unui Act adițional la Contractul de delegare nr. 73/29.10.2019  încheiat cu SC 
SALUBRIS SA, în sensul ajustării tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală, conform Anexei la prezenta hotărâre. 

Art.2. Tarifele aprobate pentru activitatea de salubrizare stradală vor fi aplicate începând cu luna octombrie 2022. 
          Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Șimleu Silvaniei, 
Administratorul public şi Direcţia Economică. 
 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
             -Primarul oraşului Şimleu Silvaniei;  
                          - Prefectul Judeţului Sălaj; 
             -Adminsitrator public;  
             -Direcţia Economică;     
                          -SC Salubris SA; 
             -dosar hotărâri. 

           -se aduce la cunoștința publică prin publicare pe site-ul orașului: www.simleusilvaniei.ro. 
  
 Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 29.09.2022, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 3 lit.c), e) și g)  din OUG nr. 57/2019, cu un număr de ... voturi 

pentru, ...voturi împotrivă, ....voturi abţineri, din totalul de ... consilieri locali prezenţi. 
 
 

INIȚIATOR, 
PRIMAR, 

MIHAI-CRISTIAN LAZAR 
                                     
 
 

http://www.simleusilvaniei.ro/


 
ANEXA la HCL nr. ____/29.09.2022 

 
 
 

TARIFE AJUSTATE 
 

pentru activitatea de salubrizare stradală cuprinsă la art. 9 alin.1 din Contractul de delegare a gestiunii  serviciului 
public de salubrizare  pentru activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire, al oraşului Şimleu Silvaniei, jud. Sălaj 

nr. 73/29.10.2019   
 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire serviciu Valoare tarif actual 
conform contract  

73/29.10.2019, ajustat 
conform HCL nr. 

83/20.12.2021 

Valoare tarif ajustat Indice Preț 
Consum (IPC) 
determinat de  

INS pentru 
perioada oct 
2021-august 

2022 
-procent-  

1. Tarif măturat manual 39,70 lei/1.000mp 42,40 lei/1.000mp 106,79 (6,8%) 
2. Tarif întrținere căi publice 17,46 lei/1.000mp 18,64 lei/1.000mp 106,79 (6,8%) 
3. Răzuit rigole 906,17 lei/1.000mp 967,79 lei/1.000mp 106,79 (6,8%) 
4. Măturat mecanic 14,06 lei/1.000mp 15,01 lei/1.000mp 106,79 (6,8%) 
5. Stropit mecanic 6,20 lei/1.000mp 6,62 lei/1.000mp 106,79 (6,8%) 
6. Spălat mecanic 107,28 lei/1.000mp 114,57 lei/1.000mp 106,79 (6,8%) 
7. Deszăpezire mecanică inclusiv 

împrăștiat material antiderapant 
19,30 lei/1.000mp - - 

8. Deszăpezire mecanică fără împrăștiat 
material antiderapant 

7,82 lei/1.000mp - - 

9. Deszăpezire manuală 261,77 lei/1.000mp - - 
10. Încărcat transport zăpadă 41,45 lei/1.000mp - - 

 
 
 
 
 

PRIMAR, 
MIHAI-CRISTIAN LAZAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
R  O  M  Â  N  I  A 

J U D E Ţ U L  S Ă L A J 
ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI 

STR. LIBERTĂŢII NR.3 
TEL:0260-678622;FAX:0260-679220 

www.simleusilvaniei.ro 
e-mail:primaria_simleu@yahoo.com 

 
        PRIMAR 
NR. 15228 /20.09.2022 
 
 

     REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea unei ajustări a tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală 

cuprinsă la art.9 alin.1 din  Contractul de delegare a gestiunii  serviciul public de salubrizare  pentru 
activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire, al oraşului Şimleu Silvaniei, jud. Sălaj nr. 73/29.10.2019  

încheiat cu  SC Salubris SA 
 

 
        Prin adresa nr. 295/12.09.2022 a SC Salubris SA, înregistrată sub nr. 14795/13.09.2022, societatea Salubris 
SA solicită aprobarea  ajustării tarifelor privind activitatea de salubrizare stradală cuprinsă la art.9 alin 1 din contractul 
de delegare a gestiunii  serviciul public de salubrizare  pentru activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire, al 
oraşului Şimleu Silvaniei nr. 73/2019, prin utilizarea Indicelui Prețurilor de Consum pentru servicii determinat de 
Institutul  Național de Statistică pentru perioada 1 Noiembrie 2021- 31 August 2022 . 

Societatea Salubris SA este un operator licențiat al serviciilor de salubrizare care își desfășoară activitatea 
pe raza orașului Șimleu Silvaniei în baza Contractului de Delegare susmenționat . 

Serviciile de salubrizare ce intră în sfera de activitate a societății Salubris SA pe raza orașului Șimleu 
Silvaniei  și pentru care se solicită ajustarea tarifului conform Indicelui Prețurilor de Consum pentru servicii 
determinat de INS sunt servicii de salubrizare stradală (măturat manual,  mecanic, întreținere căi publice, stropit, 
spălat, răzuit rigole ) 

Serviciile efectuate de societatea Salubris SA, servicii esențiale pentru satisfacerea nevoilor populației, a 
instituțiilor publice și a agenților economici de pe raza orașului Șimleu Silvaniei, se desfășoară pe bază de tarife 
pentru acoperirea costurilor de exploatare. Tarifele practicate la acest moment de Societatea Salubris SA sunt cele 
din cuprinsul contractului de Delegare a gestiunii  serviciul public de salubrizare  pentru activitățile de salubrizare 
stradală și deszăpezire, al oraşului Şimleu Silvaniei nr. 73/2019  ajustate prin HCL nr. 83/2021. 
    Menținerea echilibrului contractual între costurile de exploatare a serviciului de salubrizare și tarifele încasate 
în urma prestațiilor este unul din principiile de bază prevăzute în legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a 
localităților și are ca scop asigurarea calității și continuității serviciului în vederea unei dezvoltări durabile. 
     Solicitarea de ajustare, astfel cum a fost formulată, este în concordanță deplină cu prevederile Contractului 
de Delegare a gestiunii  serviciul public de salubrizare  pentru activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire, al 
oraşului Şimleu Silvaniei nr. 73/29 10 2019, art. 9 alin. 3 care prevede această posibilitate de ajustare a tarifelor,  prin 
utilizarea Indicelui Prețurilor De Consum pentru servicii . 
   Având în vedere cele de mai sus, în conformitate cu prevederile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, 
vă solicit adoptarea proiectului de Hotărâre în forma prezentată. 
 
 
                                                                       PRIMAR, 

MIHAI - CRISTIAN LAZAR 
      
 
 

http://www.simleusilvaniei.ro/


 
 

  R  O  M  Â  N  I  A 
J U D E Ţ U L  S Ă L A J 

ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI 
STR. LIBERTĂŢII NR.3 

TEL:0260-678622;FAX:0260-679220 
www.simleusilvaniei.ro 

e-mail:primaria_simleu@yahoo.com 
 

ADMINISTRATOR PUBLIC 
 NR. 15229/20.09.2022           
           
 

  RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea unei ajustări a tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală 

cuprinsă la art.9 alin.1 din  Contractul de delegare a gestiunii  serviciul public de salubrizare  pentru 
activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire, al oraşului Şimleu Silvaniei, jud. Sălaj nr. 73/29.10.2019  

încheiat cu  SC Salubris SA 
 
 
 

 Prin adresa nr. 295/12.09.2022 a SC Salubris SA, înregistrată sub nr. 14795/13.09.2022, societatea Salubris 
SA solicită aprobarea  ajustării tarifelor privind activitatea de salubrizare stradală cuprinsă la art.9 alin 1 din contractul 
de delegare a gestiunii  serviciul public de salubrizare  pentru activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire, al 
oraşului Şimleu Silvaniei nr. 73/2019, prin utilizarea Indicelui Prețurilor de Consum pentru servicii determinat de 
Institutul  Național de Statistică pentru perioada 1 Noiembrie 2021- 31 August 2022 . 
      În conformitate cu prevederile Contractului de Delegare nr. 73/29.10. 2019 art. 9 alin. 3, se prevede 
posibilitatea ajustării tarifelor serviciilor ce fac obiectul contractului, prin utilizarea Indicelui Prețurilor de Consum 
pentru servicii comunicat de Institutul Național de Statistică. 

 Prin HCL nr. 83/20.12.2021 s-a aprobat ajustărea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de 
salubrizare cuprinse la art.9 alin.1 din  Contractul de delegare a gestiunii  serviciul public de salubrizare  pentru 
activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire, al oraşului Şimleu Silvaniei, jud. Sălaj nr. 73/29.10.2019  încheiat 
cu  SC Salubris SA, atât pentru componenta de salubrizare cât și cea de deszăpezire prin aplicarea Indicelui 
Prețurilor de Consum pentru servicii determinat de INS pentru perioada perioada 1 Noiembrie 2019- 31 Octombrie 
2021 . 

 La această dată solicitarea SC Salubris SA de ajustare a tarifelor este doar pentru component de salubrizare 
stradală și numai în raport de Indicele Prețurilor de Consum pentru servicii comunicat de INS pentru perioada 1 
Noiembrie 2021- 31 August 2022. 
           Actualizarea/ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică de lucrări și servicii este prevazută în mod 
expres și în prevederile Legii 98/2016 privind achizitiile publice, în special cu aplicare asupra contractelor 
multianuale, sub condiția includerii în cuprinsul acestora a unor clauze de actualizare clare ce dau posibilitatea 
părților să procedeze la ajustarea tarifelor astfel cum acestea au fost prevăzute încă de la început. 

http://www.simleusilvaniei.ro/


    Societatea Salubris SA a fundamentat cererea de ajustare prin utilizarea indicelui de ajustare de 6,8% 
comunicat de Institutul Național de Statistică,  aplicat asupra tarifelor initițiale . 
        Noile tarife rezultate sunt cele din cuprinsul tabelului de mai jos . 

 
Nr. 
Crt. 

Denumire serviciu Valoare tarif actual 
conform contract  

73/29.10.2019, ajustat 
conform HCL nr. 

83/20.12.2021 

Valoare tarif ajustat Indice Preț 
Consum (IPC) 
determinat de  

INS pentru 
perioada oct 
2021-august 

2022 
-procent-  

1. Tarif măturat manual 39,70 lei/1.000mp 42,40 lei/1.000mp 106,79 (6,8%) 
2. Tarif întrținere căi publice 17,46 lei/1.000mp 18,64 lei/1.000mp 106,79 (6,8%) 
3. Răzuit rigole 906,17 lei/1.000mp 967,79 lei/1.000mp 106,79 (6,8%) 
4. Măturat mecanic 14,06 lei/1.000mp 15,01 lei/1.000mp 106,79 (6,8%) 
5. Stropit mecanic 6,20 lei/1.000mp 6,62 lei/1.000mp 106,79 (6,8%) 
6. Spălat mecanic 107,28 lei/1.000mp 114,57 lei/1.000mp 106,79 (6,8%) 
7. Deszăpezire mecanică inclusiv 

împrăștiat material antiderapant 
19,30 lei/1.000mp - - 

8. Deszăpezire mecanică fără împrăștiat 
material antiderapant 

7,82 lei/1.000mp - - 

9. Deszăpezire manuală 261,77 lei/1.000mp - - 
10. Încărcat transport zăpadă 41,45 lei/1.000mp - - 
 
    Ținând seama și de motivele arătate în Referatul de Aprobare prezentat de Primarul Orașului Șimleu 
Silvaniei  precum și de prevederile legale incidente,  apreciez necesar și oportună adoptarea proiectului de Hotărâre 
înscris pe ordinea de zi.   
 

 
ADMINISTRATOR PUBLIC, 

SZABÓ ERNÖ CSABA 


