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

PROIECT 
HOTĂRÂREA NR. __2_ 

din 30.03.2023 
privind mandatarea dlui  administrator public SZABÓ ERNŐ CSABA  să reprezinte Orașul Șimleu Silvaniei în cadrul 

Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECODES SĂLAJ”  
în vederea exprimării votului privind modificarea tarifelor, în cadrul Contractului de delegare nr. 777/25.09.2018 

  
 
 

Consiliul Local Șimleu Silvaniei, întrunit în şedinţă ordinară,  
Având în vedere: 
-Referatul de aprobare nr.5466/2023 al Primarul orașului Șimleu Silvaniei 
-Raportul de specialitate comun nr.5467/2023 al Biroului juridic și contencios administrativ și al Biroului financiar, 

contabilitate, buget și controlul financiar preventiv; 
-Adresa A.D.I. ”ECODES Sălaj” nr.248 din 22.03.2023 înregistrată la Registratura U.A.T. Orașul Șimleu Silvaniei cu 

nr.5308/22.03.2023; 
- Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economică şi socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură; 
-Avizul Comisiei pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia  mediului, turism,  conservarea monumentelor istorice şi arhitectură 
-Avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, protecţie 

pentru copii, tineret şi sport 
- Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi liniştii publice, respectarea 

drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor 
În baza prevederilor: 

      - Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii activităților de salubrizare a județului Sălaj nr.777 din 25.09.2018 
      - art.2 lit.r), art.10, alin(5), (5^1) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. 
      - art.20 alin.2 lit.d și art.26 alin.7, 8 ale Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, cu modificările și 
completările ulterioare. 
      - OUG 87/2019 privindCodulAdministrativ: art.129 alin (2) lit.a) și d), alin (3) lit.c) șialin. (7), lit.n) și art.132. 
      - Ordinului nr. 640 din 30 septembrie 2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 
tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a 
taxelor de salubrizare 
       - art. 129 alin. (1), alin. (2), lit.a) şi d), alin.3, lit.c),  alin. (7) lit. n) şi  art. 132 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare;  
 În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare;  
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 

  Art.1. Se aprobă mandatarea domnului SZABÓ ERNŐ CSABA  - Administrator public al Orașului Șimleu Silvaniei, ca 
reprezentant împuternicit, pentru a exprima un vot ________ în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”ECODES SĂLAJ”, privind modificarea tarifelor aplicate în cadrul Contractului de delegare prin concesionare a 
gestiunii activităţilor de salubrizare din judeţul Sălaj – Componenta Colectare şi Transport deşeuri municipale – CT2 – Zonele 
2,3 și 4 Nr. 777/25.09.2018, cuprinse în anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 

Art.2.  Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECODES SĂLAJ”, să voteze_________ modificarea 
tarifelor aplicate în cadrul Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii activităţilor de salubrizare din judeţul Sălaj – 
Componenta Colectare şi Transport deşeuri municipale – CT2 – Zonele 2,3 și 4 Nr. 777/25.09.2018, cuprinse în anexa, parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

 
Art.3. Cu data întrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea. 
 



Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Administratorul public al orașului,  
Biroul financiar, contabilitate, buget și controlul financiar preventiv. 
 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
-Primarul oraşuluiŞimleuSilvaniei;  
-Instituţia Prefectului- Judeţul Sălaj; 

             -Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECODES Sălaj”; 
-Administratorul public al orașului; 
-Biroul financiar, contabilitate, buget și control financiar preventiv; 
-Biroul juridic și contencios administrativ; 
-dosarul ședinței; 
-dosar hotărâri. 
-se aduce la cunoștință publică prin publicare pe site-ul orașului: www.simleusilvaniei.ro;  

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 30.03.2023, cu respectarea prevederilor art  139 alin.1 din OUG 57/2019, cu un număr de ... voturi pentru, ...voturi 

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

INIȚIATOR, 
PRIMAR, 

MIHAI-CRISTIAN LAZAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.M.C./S.F.M. 
 

http://www.simleusilvaniei.ro/


 

                                                                                                            ANEXA la HCL nr.____/30.03.2023 

 

 

PROPUNERE TARIFE MODIFICATE 

 

CONTRACT DE DELEGARE PRIN CONCESIONARE  nr. 777 din 25.09.2018 

Operator Asocierea SC INSTAL ROS SRL și SC CLEANMAN SRL 

 

Tarif (denumire actuală) 
Tarif conf. (Ordin 640/2022) Valoare 

aprobată 
01.01.2022 

Valoare 
solicitată 
01.01.2023 

T1. Colectare separată și transport 
separat al deșeurilor municipale 
pentru utilizatorii casnici din 
mediul urban și rural  

Tarif 1 – colectare separată și transport 
separat al deșeurilor reziduale, inclusiv a 
reziduurilor menajere și similare și al altor 
deșeuri colectate separat decât cele de 

hârtie, metal, plastic și sticlă – Tcs 
reziduale 

449,85 
lei/tonă 

339,82 
lei/tonă 

 
Tarif 2 – colectareseparatăși transport 
separat al deșeurilor de hârtie, metal, 

plastic șisticlă din deșeurilemunicipale- 
Tcsreciclabile 

- 629,05 
lei/tonă 

T3. Colectări ocazionale și servicii 
suplimentare, la solicitare – zona 
urban și rural 

      Tarif 3 – gestionarea deșeurilor 
provenite de la evenimentele publice, la 

solicitarea organizatorilor – Zona urban și 
rural 

412,92  
Lei/tonă 64.53 lei/tonă 

T4. Colectareașitransportul,  
deșeurivoluminoaseprovenite de la 
populație, instituțiipubliceșiagenți 
economici, 
neasimilabilecelormenajere 
(mobilier, covoare, obiectemari de 
folosințăîndelungatăalteledecâtdeș
eurile de 
echipamenteelectriceșielectrocasn
iceetc)  – zonă urban și rural 

Tarif 4 – gestionarea deșeurilor 
voluminoase, inclusiv saltelele și mobila, 
colectate la solicitarea utilizatorilor - Zona 

urban și rural 

567,47 
Lei/tonă 

676,27 
lei/tonă 

T5. colectarea și transportul deșeurilor 
provenite din locuinte, generate de 
activități de reamenajare și 
reabilitare interioară a acestora – 
zona urban și rural 

Tarif 5 – gestionarea deșeurilor provenite 
din locuințe, generate de activități de 
reamenajare și reabilitare interioară 

și/sau exterioară a acestora, la solicitarea 
utilizatorilor casnici – Zona urban și rural 

414,67 
lei/tonă 

620,98 
lei/tonă 

T6. colectarea și transportul deșeurilor 
abandonate pe domeniul public – 
zona urban și rural 

Tarif 6 – gestionarea deșeurilor 
municipale abandonate – Zona urban și 

rural  
412,04 
lei/tonă 

795,24 
lei/tonă 

     

PRIMAR, 
MIHAI-CRISTIAN LAZAR 

 

 

L.M.C./S.F.M. 
 



 

 
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. 5466/23.03.2023 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind mandatarea dlui  administrator public SZABÓ ERNŐ CSABA  să reprezinte Orașul 

Șimleu Silvaniei în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECODES SĂLAJ”  
în vederea exprimării votului privind modificarea tarifelor, în cadrul Contractului de delegare nr. 777/25.09.2018 

 
 
Prin adresa adresa A.D.I. ”ECODES Sălaj” nr.248 din 22.03.2023 înregistrată la Registratura U.A.T. Orașul Șimleu 

Silvaniei cu nr.5308/22.03.2023, se solicită emiterea unei hotărâri a consiliului local prin care să fie mandatat Primarul sau un 
reprezentant împuternicit al acestuia, să exprime un vot în AGA privind reactualizarea/ajustarea/majorarea tarifelor aplicate în 
prezent în cadrul Contractului de delegare nr.777/25.09.2018. 

Luând în considerare prevederile: 
-Legii 51/2006 art.10 alin (5), 5^1,unde este stipulat faptul că Unităţile administrativ-teritoriale pot mandata 

asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în condiţiile stabilite prin actul constitutiv şi 
statutul asociaţiei, să exercite, în numele şi pe seama lor, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3), art. 9 şi 
art. 22 alin. (3) şi (4), cu excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b)-d), f)-h) şi art. 9 alin. (1) lit. d). Exercitarea atribuţiilor, 
drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), d1), d2), i)-k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 alin. (2) şi art. 30 
alin. (5) este condiţionată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităţilor deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei. 

(5^1) În situaţia în care autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale nu se pronunţă asupra hotărârilor 
privind acordarea mandatelor speciale prevăzute la alin. (5) în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, se prezumă că 
unităţile administrativ-teritoriale au acceptat tacit delegarea atribuţiilor lor, respectiv face trimitere la art.8 alin 3 lit.k: aprobarea 
stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor, după caz, în condiţiile legii speciale, cu respectarea normelor 
metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente; 
              - ale art.10 (4) din Contractul de delegare prin concesionare a gestiunii activităților de salubrizare a județului Sălaj 
nr.777 din 25.09.2018unde se precizează faptul că: Modificarea și ajustarea tarifului se aprobă de Delegatar în baza 
mandatului prealabil special acordat în acest sens de către unitățile administrativ- teritoriale.  

- ale art.10 (3) din Contractul nr.777 din 25.09.2018 Tarifele vor fi modificate sau ajustate în conformitate cu 
metodologia aplicabilă, adoptată de Autoritatea de Reglementare și numai în următoarele situații obiective și imperative: 

(3.1) la solicitarea justificată a Operatorului CT2 în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie în 
scopul prezervării echilibrului contractual 

(3.2) aplicarea planului multianual de creștere a tarifelor, anexă la Contractul de finanțare- obligație asumată de UAT 
Sălaj și ADI ECODES Sălaj în solidar cu UAT Sălaj- care răsfrânge direct asupra  nivelului tarifelor practicate de Operatorul 
TTPD inducând în consecințe simetrice de majorare și asupra Operatorului CT2, și(5) Tarifele aprobate trebuie să conducă la 
atingerea următoarelor obiective: 

a) asigurarea prestării Serviciului la nivelurile de calitate și Indicatorii de Perfomanță stabiliți prin Caietul de Sarcini al 
Serviciului,Regulamentul Serviciului și prin prezentul Contract. 

b) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru Serviciul prestat pe Durata Contractului și asigurarea 
unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de Părți. 

c) asigurarea funcționării eficiente a Serviciului și a exploatării bunurilor aparținând domeniului public și 
privat al Delegatarului, aferente Serviciului de salubrizare, precum și asigurarea protecției mediului 

și ținând cont de  documentele anexe atașate adresei A.D.I. ”ECODES Sălaj” nr.248 din 22.03.2023, din care rezultă 
faptul că noile tarife vor intra în vigoare începând cu 01.04.2023 și se situează la următoarele niveluri: 

• Tarif depozitare – 103,94 lei/tonă 
• Tarif compostare – 83,14 lei/tonă 
• Tarif sortare – 308,37 lei/tonă 

http://www.simleusilvaniei.ro/


• Tarif transfer – 137,58 lei/tonă 
precum și precizarea faptului că tariful aferent operațiunii de depozitare nu include contribuția pentru economia circulară, 
contribuție care va fi menționată separat pe factura fiscală conform prevederilor OUG 133/2022, precum și celelalte tarife 
practicate de Operatorul CMID Dobrin (transfer, tratare, sortare, depozitare) respectiv a valoriloraprobate în anul 2022 precum 
și valorile solicitate pentru anul 2023:  
 

Tarif (denumire actuală) 
Tarif conf. (Ordin 640/2022) Valoare 

aprobată 
01.01.2022 

Valoare 
solicitată 
01.01.2023 

T1. Colectare separată și transport 
separat al deșeurilor municipale 
pentru utilizatorii casnici din 
mediul urban și rural  

Tarif 1 – colectare separată și transport 
separat al deșeurilor reziduale, inclusiv a 
reziduurilor menajere și similare și al altor 
deșeuri colectate separat decât cele de 

hârtie, metal, plastic și sticlă – Tcs 
reziduale 

449,85 
lei/tonă 

339,82 
lei/tonă 

 
Tarif 2 – colectareseparatăși transport 
separat al deșeurilor de hârtie, metal, 

plastic șisticlă din deșeurilemunicipale- 
Tcsreciclabile 

- 629,05 
lei/tonă 

T3. Colectări ocazionale și servicii 
suplimentare, la solicitare – zona 
urban și rural 

      Tarif 3 – gestionarea deșeurilor 
provenite de la evenimentele publice, la 

solicitarea organizatorilor – Zona urban și 
rural 

412,92  
Lei/tonă 64.53 lei/tonă 

T4. Colectareașitransportul,  
deșeurivoluminoaseprovenite de la 
populație, instituțiipubliceșiagenți 
economici, 
neasimilabilecelormenajere 
(mobilier, covoare, obiectemari de 
folosințăîndelungatăalteledecâtdeș
eurile de 
echipamenteelectriceșielectrocasn
iceetc)  – zonă urban și rural 

Tarif 4 – gestionarea deșeurilor 
voluminoase, inclusiv saltelele și mobila, 
colectate la solicitarea utilizatorilor - Zona 

urban și rural 

567,47 
Lei/tonă 

676,27 
lei/tonă 

T5. colectarea și transportul deșeurilor 
provenite din locuinte, generate de 
activități de reamenajare și 
reabilitare interioară a acestora – 
zona urban și rural 

Tarif 5 – gestionarea deșeurilor provenite 
din locuințe, generate de activități de 
reamenajare și reabilitare interioară 

și/sau exterioară a acestora, la solicitarea 
utilizatorilor casnici – Zona urban și rural 

414,67 
lei/tonă 

620,98 
lei/tonă 

T6. colectarea și transportul deșeurilor 
abandonate pe domeniul public – 
zona urban și rural 

Tarif 6 – gestionarea deșeurilor 
municipale abandonate – Zona urban și 

rural  
412,04 
lei/tonă 

795,24 
lei/tonă 

 
În considerarea celor de mai sus, în temeiul art. 136 alin. 8 lit.a) coroborat cu art. 139 alin.1 din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre și solicit Consiliului Local al Orașului 
Șimleu Silvaniei, să analizeze și să hotărască cu privire la adoptarea acestuia în raport de forma și conținutul prezentat 

 
 

 
PRIMAR, 

MIHAI-CRISTIAN LAZAR 

 

 

 

 

 
L.M.C./S.F.M. 



 
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 

__________________________________________________________________________________________ 

Biroul financiar, contabilitate, buget și control financiar preventiv 
Biroul juridic și contencios administrativ    
Nr. 5467/23.03.2023 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind mandatarea dlui  administrator public SZABÓ ERNŐ CSABA  să reprezinte Orașul 

Șimleu Silvaniei în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECODES SĂLAJ”  
în vederea exprimării votului privind modificarea tarifelor, în cadrul Contractului de delegare nr. 777/25.09.2018 

 
 
 

  
        Având în vedere:  
 
       - Referatul de aprobare nr. 5466/23.03.2023, elaborat de către Primarul orașului Șimleu Silvaniei;  
       -Proiectul de hotărâre privind mandatarea unui reprezentant legal al Orașului Șimleu Silvaniei pentru a exprima un vot, 
privind reactualizarea/ajustarea/majorarea tarifelor aplicate în prezent în cadrul Contractului de delegare nr. 777/25.09.2018,  
în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECODES SĂLAJ” 
      - Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECODES SĂLAJ” nr.248 din 22.03.2023 înregistrată la Registratura 
U.A.T. Orașul Șimleu Silvaniei cu nr.5308/22.03.2023. 
      - Contractul de delegare prin concesionare a gestiunii activităților de salubrizare a județului Sălaj nr.777 din 25.09.2018 
      - prevederile art.2 lit.r), art.10, alin(5), 5^1 ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
- prevederile art.20alin.2 lit.d și art.26 alin.7, 8 ale Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, cu 
modificările și completările ulterioare. 
      - prevederile OUG 87/2019 privind Codul Administrativ: art.129 alin (2) lit.a) și d), alin (3) lit.c) și alin. (7), lit.n) și art.132. 
      - prevederile Ordinului nr. 640 din 30 septembrie 2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea 
deşeurilor şi a taxelor de salubrizare 
      - prevederile art.139 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 
 

Urmare a analizei proiectului de hotărâre și a Referatului de aprobare al inițiatorului, precizăm următoarele aspecte: 

-prin adresa A.D.I. ”ECODES Sălaj” nr.248 din 22.03.2023 înregistrată la Registratura U.A.T. Orașul Șimleu 
Silvaniei cu nr.5308/22.03.2023, atașată, se solicită emiterea unei hotărâri a consiliului local prin care să fie 
mandatat Primarul sau un reprezentant împuternicit al acestuia, să exprime un vot în AGA privind 
reactualizarea/ajustarea/majorarea tarifelor aplicate în prezent în cadrul Contractului de delegare 
nr.777/25.09.2018. 
 
Adresa este însoțită de :  

- Memoriu tehnico-economic justificativ privind determinarea nivelului elementelor de cheltuieli din fișa de 
fundamentare a tarifului solicitat 

Adresa nr.29/20.02.2023 privind solicitarea stabilirii și modificării tarifelor de salubrizare potrivit tabelului: 

 

Tarif (denumireactuală) 
Tarif conf. (Ordin 640/2022) Valoareap

robată 
01.01. 
2022 

Valoaresoli
citată 
01.01.2023 

http://www.simleusilvaniei.ro/


T1. Colectare separată și transport 
separat al deșeurilor municipale 
pentru utilizatorii casnici din 
mediul urban și rural  

Tarif 1 – colectareseparatăși transport 
separat al deșeurilorreziduale, inclusiv a 

reziduurilormenajereșisimilareși al 
altordeșeuricolectateseparatdecâtcele de 

hârtie, metal, plastic șisticlă – 
Tcsreziduale 

449,85 
lei/tonă 

339,82 
lei/tonă 

 
Tarif 2 – colectareseparatăși transport 
separat al deșeurilor de hârtie, metal, 

plastic șisticlă din deșeurilemunicipale- 
Tcsreciclabile 

- 629,05 
lei/tonă 

T3. Colectări ocazionale și servicii 
suplimentare, la solicitare – zona 
urban și rural  

      Tarif 3 – gestionarea deșeurilor 
provenite de la evenimentele publice, la 

solicitarea organizatorilor – Zona urban și 
rural 

412,92  
Lei/tonă 64.53 lei/tonă 

T4. Colectarea și transportul,  deșeuri 
voluminoase provenite de la 
populație, instituții publiceșiagenți 
economici, neasimilabile celor 
menajere (mobilier, covoare, 
obiecte mari de folosință 
îndelungată altele decât deșeurile 
de echipamente electrice și 
electrocasnice etc)  – zonă urban 
și rural 

Tarif 4 – gestionarea deșeurilor 
voluminoase, inclusiv saltelele și mobila, 
colectate la solicitarea utilizatorilor - Zona 

urban și rural 

567,47 
Lei/tonă 

676,27 
lei/tonă 

T5. Colectarea și transportul 
deșeurilor provenite din locuinte, 
generate de activități de 
reamenajare și reabilitare 
interioară a acestora – zona urban 
și rural 

Tarif 5 – gestionarea deșeurilor provenite 
din locuințe, generate de activități de 
reamenajare și reabilitare interioară 

și/sau exterioară a acestora, la solicitarea 
utilizatorilor casnici – Zona urban și rural 

414,67 
lei/tonă 

620,98 
lei/tonă 

T6. Colectarea și transportul 
deșeurilor abandonate pe 
domeniul public – zona urban și 
rural 

Tarif 6 – gestionarea deșeurilor 
municipale abandonate – Zona urban și 

rural  
412,04 
lei/tonă 

795,24 
lei/tonă 

 
- Fișa de fundamentare a tarifului Tarif 1 – colectare separată și transport separat al deșeurilor reziduale, 

inclusiv a reziduurilor menajere și similare și al altor deșeuri colectate separat decât cele de hârtie, metal, 
plastic și sticlă – Tcs reziduale 

- Fișa de fundamentare a tarifului Tarif 2 – colectare separată și transport separat al deșeurilor de hârtie, 
metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale- Tcs reciclabile 

- Fișa de fundamentare a tarifului Tarif 3 – gestionarea deșeurilor provenite de la evenimentele publice, la 
solicitarea organizatorilor – Zona urban și rural 

- Fișa de fundamentare a tarifului Tarif 4 – gestionarea deșeurilor voluminoase, inclusiv saltelele și mobila, 
colectate la solicitarea utilizatorilor - Zona urban și rural 

- Fișa de fundamentare a tarifului Tarif 5 – gestionarea deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități 
de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, la solicitarea utilizatorilor casnici – 
Zona urban și rural  

- Fișa de fundamentare a tarifului Tarif 6 – gestionarea deșeurilor municipale abandonate – Zona urban și 
rural  

Solicitarea ADI ECODES Sălaj prin Adresa nr.248/22.03.2023, precizează următoarele:        -  Fișele de 
fundamentare pentru modificarea tarifelor au fost întocmite prin luarea în calcul a următoarelor elemente de 
cheltuieli: 
 

• Creșterea indicelui prețurilor de consum la Cap. Servicii  în intervalul iulie 2021 – noiembrie 2022, situat 
la nivelul de 20,12 % conform INS. 

• Actualizarea cuantumului salariului de bază minim brut pe țară începând cu 1 ianuarie 2023 conform 
HG 1.447/2022 la 3000 lei, reprezentând o majorare în procent de 18%; 



• Creșterea substanțială a cheltuielilor Capitolul Cheltuielo materiale- carburanți, aditivi și lubrifianți în 
perioada iulie 2021- noiembrie 2022. 

-  De asemenea, se  menționează faptul că noile tarife vor intra în vigoare începând cu 01.04.2023 și se situează la 
următoarele niveluri: 

• Tarif depozitare – 103,94 lei/tonă 
• Tarif compostare – 83,14 lei/tonă 
• Tarif sortare – 308,37 lei/tonă 
• Tarif transfer – 137,58 lei/tonă 

 - Se mai precizează faptul că tariful aferent operațiunii de depozitare nu include contribuția pentru economia 
circulară, contribuție care va fi menționată separat pe factura fiscală conform prevederilor OUG 133/2022, precum și 
celelalte tarife practicate de Operatorul CMID Dobrin (transfer, tratare, sortare, depozitare). 

   -  Se prezintă temeiul legal al solicitării, astfel:  
Art. 20 alin (2) lit.c), d) din  Legea 101/2006, republicată: 
Operatorii, în conformitate cu prevederile legale, au dreptul la: 
c)ajustarea tarifului în raport cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie; 
d)modificarea tarifului în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual; 
  Art. 26 alin (7)Ajustarea ori modificarea ulterioară a tarifelor/taxelor prevăzute la alin. (6) se face de către autorităţile 
administraţiei publice locale, la solicitarea operatorilor, cu respectarea normelor metodologice elaborate de A.N.R.S.C. 
(8) Nivelul tarifelor şi taxelor de salubrizare se stabileşte astfel încât: 
a)să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare; 
b)să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare a serviciului de salubrizare; 
Art.36 din Ordinul ANRSC nr. 640/2022(1)Tarifele activităţilor specifice serviciului de salubrizare se modifică în următoarele 
situaţii: 
a)la modificarea majoră a unuia sau a mai multor elemente de cheltuieli, determinată de modificarea preţurilor de achiziţie din 
piaţă, a condiţiilor de exploatare sau a obligaţiilor de serviciu public, care au o influenţă în creşterea nivelului tarifelor mai mare 
decât cea rezultată din aplicarea parametrului de ajustare; 
c)la modificarea structurii tarifului ori a nivelului unor elemente de cheltuieli, ca urmare a modificărilor legislative, inclusiv prin 
actele administrative emise de autorităţile administraţiei publice locale, care vizează introducerea unor noi elemente de 
cheltuieli ori eliminarea sau modificarea nivelului anumitor elemente de cheltuieli, precum instituirea sau modificarea de taxe, 
impozite şi contribuţii obligatorii datorate către bugetul de stat, bugetul local sau altor organisme publice;(3)Tarifele activităţilor 
specifice serviciului de salubrizare se modifică, la solicitarea operatorilor, în baza cererilor de aprobare a modificării tarifelor, 
însoţite de documentele de fundamentare a nivelului fiecărui element de cheltuieli propus a fi modificat peste nivelul rezultat 
din aplicarea parametrului de ajustare. 
          Art.7  din Contractul de delegare nr.777/25.09.2018 în care s-a stipulat faptul că: delegatarul are următoarele obligații, 
pe care le va exercita însă în corelare cu regulamentele, politicile tarifare și programele și strategiile de dezvoltare adoptate în 
cadrul ADI pentru Aria Delegării și după caz, prin intermediul ADI conform mandatului acordat acesteia prin statutul său:  
lit.b)   să aprobe (inclusiv ajustările și modificările) Tarifele propuse de Operatorul CT2 confomr Legii în vigoare, obligație care 
se va exercita prin intermediul ADI. 
        Art.10 (3)Tarifele vor fi modificate sau ajustate în conformitate cu metodologia aplicabilă, adoptată de Autoritatea de 
Reglementare și numai în următoarele situații obiective și imperative: 
(3.1) la solicitarea justificată a Operatorului CT2 în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie în scopul 
prezervării echilibrului contractual 
(3.2) aplicarea planului multianual de creștere a tarifelor, anexă la Contractul de finanțare- obligație asumată de UAT Sălaj și 
ADI ECODES Sălaj în solidar cu UAT Sălaj- care răsfrânge direct asupra  nivelului tarifelor practicate de Operatorul TTPD 
inducând în consecințe simetrice de majorare și asupra Operatorului CT2. 
                  (5)Tarifele aprobate trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective: 
 
a) asigurarea prestării Serviciului la nivelurile de calitate și Indicatorii de Perfomanță stabiliți prin Caietul de Sarcini al 
Serviciului,Regulamentul Serviciului și prin prezentul Contract. 
b) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru Serviciul prestat pe Durata Contractului și asigurarea unui echilibru 
între riscurile și beneficiile asumate de Părți. 
c) asigurarea funcționării eficiente a Serviciului și a exploatării bunurilor aparținând domeniului public și privat al Delegatarului, 
aferente Serviciului de salubrizare, precum și asigurarea protecției mediului. 
De asemenea,  ECODES Sălaj, precizează obligația legală cu privire la parcurgerea procedurii prealabile de mandatare 
conform Legii 51/2006 art.10 alin (5), 5^1,Unităţile administrativ-teritoriale pot mandata asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în condiţiile stabilite prin actul constitutiv şi statutul asociaţiei, să 
exercite, în numele şi pe seama lor, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3), art. 9 şi art. 22 alin. (3) şi (4), 
cu excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b)-d), f)-h) şi art. 9 alin. (1) lit. d). Exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi 



obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), d1), d2), i)-k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 alin. (2) şi art. 30 alin. (5) este 
condiţionată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-
teritoriale membre ale asociaţiei. 
(5^1)În situaţia în care autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale nu se pronunţă asupra hotărârilor privind 
acordarea mandatelor speciale prevăzute la alin. (5) în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, se prezumă că unităţile 
administrativ-teritoriale au acceptat tacit delegarea atribuţiilor lor,respectiv face trimitere la art.8 alin 3 lit.k:aprobarea 
stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor, după caz, în condiţiile legii speciale, cu respectarea normelor 
metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente; 
     Prevederea privind aprobarea modificării și ajustării tarifului de delegatar în baza mandatului prealabil special 
acordat este precizată și în art.10 (4) din Contractul de delegare prin concesionare a gestiunii activităților de 
salubrizare a județului Sălaj nr.777 din 25.09.2018. 

Față de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condițiile pentru includere pe ordinea de zi a ședinței 
ordinare a Consiliului Local al orașului Șimleu Silvaniei, a prezentului proiect de hotărâre. 

 
 
 
 
 
            Birou Juridic și contecios administrativ                                    Birou financiar, contabilitate, buget, CFP 
                          Consilier juridic,                                                                                      Șef birou                              
                       Finela-Mariana SALE                                                                            Bernadett  KUN                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S.F.M./K.B. 


