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PROIECT HOTARARE NR. /

Privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice precum şi 
stabilirea/modificarea unor tarife practicate de SC Salco Serv SA pentru beneficiari persoane fizice 
şi juridice, începând cu 01.03.2021

CONSILIUL LOCAL AL M UNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, în trunit în
şedinţă......

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr. 6989 /17.02.2021 şi 
raportul de specialitate al compartimentului de resort nr. 6989 /I/17.02.2021 se supune spre analiză 
,verificare stabilirea cuntumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice şi a tarifelor 
practicate de SC Salco Serv SA începând cu 01.03.2021,

Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local_________ ;

In conformitate cu prevederile art. 2 alin 1. art. 5, art.6 alin 1 şi 2, art. 8, art. 9 alin 1 art.20, 
art. 24 alin 1 si 5, art.26 şi urm din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, nr. 101/2006, 
actualizata,ale art. 3 alin 1 si alin 2 , art. 6, art. 7, art. 8 alin 1 si alin 3 lit. j), art. 9 alin 1 lit. d), art. 
41 alin 3 lit c), art. 42 alin Îşi 4, art. 43 alin 2- 5 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, republicata, cu modificările si completările ulterioare, art.8 , art.11, art.15 din 
Ordinul ANRE nr. 109/2007privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, 
art.454,art. 484 alin 1-3, art. 486 şi urm din Legea 227/2015 privind Codul fiscal,

Având în vedere Fişele de fundamentare cu memoriu tehnico economic aferent fiecărui tarif 
în parte ale operatorului de salubritate SC Salco Serv SA înaintate prin Adresa nr. 40/05.01.2021 
înrehistrată la municipiul Făgăraş cu nr. 181/05.01.2021, Nota explicativă privind tarifele a Sc 
Salco Serv SA nr. 605/17.02.2021 înregistrată la Municipiul Făgăraş cu nr.6988/17.02.2021, Fişa 
de fundamentare pentru modificarea taxei speciale de salubritate/tarifelor la servicii le/activităţile- 
Colectare separată şi transport deşeuri de la populaţie (rezidual şi biodegradabil -frecvenţă minimă) 
înregistrată la la Municipiul Făgăraş cu nr.6987/17.02.2021, precum şi Fişa de fundamentare pentru 
modificarea tarifelor la serviciile/activităţile -  Colectare separată şi transport deşeuri de la agenţi 
economici ( rezidual şi biodegradabil) care predau reciclabilele către SC Salco Serv SA, înregistrată 
la Municipiul Făgăraş cu nr. 6986/17.02.2021; Fişa de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la 
serviciile /activităţile- Deszăpezire-agenţi economici înregistrată la Municipiul Făgăraş cu nr. 
7056/18.02.2021, Fişa de fundamentare pentru modificarea tarifelor la serviciile/activităţile- 
Colectarea, transport şi depozitare deşeuri abandonate încărcate manual, înregistrată la Municipiul 
Făgăraş cu nr. 7057/18.02.2021, Fişa de fundamentare pentru modificarea tarifelor la 
serviciile/activităţile-Colectarea, transport şi depozitare deşeuri abandonate încărcate mecanizat, 
înregistrată la Municipiul Făgăraş cu nr. 7058/18.02.2021, Fişa de fundamentare pentru 
modificarea tarifelor la serviciile/activităţile-Colectarea, transportat şi depozitat gunoi stradal la 
depozit Fin Eco( pietriş, nisip, deşeuri de la curăţat rigole, deşeuri din măturat stradal)- deşeu inert, 
înregistrată la Municipiul Făgăraş cu nr. 7059/18.02.2021,Adresa Serviciului Venituri Bugetare nr. 
51804/10.11.2020 prin care se indică numărul de persoane pentru care s-a calculat debit pe anul 
2020 pentru taxa specială de salubritate
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Respectând preverile art. 17 şi urm din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, 
modificată şi completată, ale Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, modificată şi completată, ale OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamnete electrice 
şi electronice, modificată şi completată ,ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, în Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei aprobate prin 
OMS nr.l 19/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în Ordinul ANRSC nr. 111/2007 
privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, cu 
modificările şi completările ulterioare, în HG 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind 
acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, în Ordinul ANRSC nr. 
82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, cu 
modificările şi completările ulterioare

Potrivit prevederilor art. 1 alin(l),(3), art. 2 alin.(l), (2), (7), art.4 alin.(3), art.5, art. 13 lit.a) 
şi b), Anexa nr.l din Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile, 
art. 1 alin(l), (4), art.2, art.3, art.4, art.5, art.8, art. 10, art. 13 din Ordinul nr. 1595/2020 pentru 
aprobarea Instrucţiunilor de utilizare a aplicaţiei informatice Sistemul informatic de asigurare a 
trasabilităţii deşeurilor (SIATD), în vederea monitorizării şi verificării corectitudinii tranzacţiilor cu 
deşeuri de ambalaje în sistemul răspunderii extinse a producătorului raportate la art. 10 alin.(8) ,(9) 
din OUG 196/2005 privind Fondul pentru Mediu şi la Art. II din OUG nr. 50/2019,

Având în vedere prevederile Legii Nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, procesul-verbal de afişare cu 
nr.72664/15.11.2019 al dezbaterii publice pentru prezentarea taxei special de salubritate- persoane 
fizice- pentru activitatea de colectare, transport, stocare temporară, sortare şi depozitare finală a 
deşeurilor reziduale şi biodegradabile, a tarifului pe mc-persoane juridice- pentru activitatea de 
colectare, transport, stocare temporară, sortare şi depozitare finală a deşeurilor reziduale şi 
biodegradabile precum şi a celorlalte tarife fundamentate aferente anului 2020 si Dezbaterea 
publica din data de 26.11.2019 cu nr. înregistrare. 73.797.

In temeiul art. 129, alin (2), lit. b), alin. 4 lit c) art. 139 alin. (3) lit. c) si ale art. 196 alin.l 
lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. -  Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul taxei speciale de salubritate pentru persoanele 
fizice în cuantum de 16 lei/persoană/lună conform fişei de fundamentare -T I şi a memoriului 
tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 1 parte integranta din 
prezenta hotărâre.

Art.2. -  Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 147,56 lei/mc fara TVA 
respectiv 175,60 lei/mc cu TVA inclus, aferent activitatii de colectare separata si colectare deşeuri 
de la populaţie ( rezidual şi biodegradabil- comenzi suplimentare), conform fişei de fundamentare -  
T2 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 2 
parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. -  Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 132,75 lei/mc fara TVA 
respectiv 157,98 lei/ mc cu TVA inclus aferent activitatii de colectare separata si transport deşeuri 
de la agenţii economici ( rezidual şi biodegradabil) care predau reciclabilele către S.C. Salco Serv 
S.A. , conform fişei de fundamentare -T3 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat 
de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 3 parte integranta din prezenta hotărâre.



Art. 4. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 0 lei/mc aferent 
activitatii de colectare separata si transport deşeuri reciclabile de la populaţie, conform fişei de 
fundamentare -T5 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV 
SA- Anexa nr. 4 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 0 lei/mc aferent 
activitatii de colectare separata si transport deşeuri reciclabile de la agenţii economici, conform fişei 
de fundamentare -T 6 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO 
SERV SA- Anexa nr. 5 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 6. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 126,87 lei/mc fără TVA 
respectiv 150,98 lei/mc cu TVA inclus aferent activitatii de colectare, transport şi depozitare deşeuri 
vegetale, conform fişei de fundamentare -T7 şi a memoriului tehnico economic propus si 
fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 6 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 7. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 382,39 lei/mc fără TVA 
respectiv 455,05 lei/mc cu TVA inclus aferent activitatii de colectare, transport şi depozitare 
deşeuri din construcţii şi desfiinţări, conform fişei de fundamentare -T 8 şi a memoriului tehnico 
economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 7 parte integranta din 
prezenta hotărâre.

Art. 8. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 247,99 lei/mc fără TVA 
respectiv 295,11 lei/mc cu TVA inclus aferent activitatii de colectare, transport şi depozitare deşeuri 
voluminoase, conform fişei de fundamentare -T9 şi a memoriului tehnico economic propus si 
fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 8 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 9. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 0 lei/mc fără TVA 
aferent activitatii de colectare, transport şi gestionare DEEE, conform fişei de fundamentare -TIO şi 
a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 9 parte 
integranta din prezenta hotărâre.

Art. 10. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 188,18 lei/mc fără TVA 
respectiv 223,93 lei/mc cu TVA inclus aferent activitatii de colectare, transport şi depozitare deşeuri 
abandonate încărcate manual, conform fişei de fundamentare -T ll  şi a memoriului tehnico 
economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 10 parte integranta din 
prezenta hotărâre.---- 181,12 -  215,6

Art. 11. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 247,79 lei/mc fără TVA 
respectiv 294,87 lei/mc cu TVA inclus aferent activitatii de colectare, transport şi depozitare 
deşeuri abandonate încărcate mecanizat, conform fişei de fundamentare -T I2 şi a memoriului 
tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 11 parte integranta 
din prezenta hotărâre.-------

Art. 12. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 763,16 lei/to fără TVA 
respectiv 908,52 lei/to cu TVA inclus aferent tarifului diferenţiat pentru ambalaje, conform fişei de 
fundamentare -T I3 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV 
SA- Anexa nr. 12 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 13. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 35,55 lei/1000mp fără 
TVA respectiv 42,30 lei/1000mp cu TVA inclus aferent activitatii de măturat stradal manual 
(mătură/aspirator), conform fişei de fundamentare -T I4 şi a memoriului tehnico economic propus si 
fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 13 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 14. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 25,11 lei/1000mp fără 
TVA respectiv 29,88 lei/1000mp cu TVA inclus aferent activitatii de măturat stradal mecanizat,



Art. 15. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 172,02 lei/1000mp fără 
TVA respectiv 204,70 lei/1000mp cu TVA inclus aferent activitatii de curăţat rigole, conform fişei 
de fundamentare -T I 6 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO 
SERV SA- Anexa nr. 15 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 16. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 12,40 lei/1000mp fără 
TVA respectiv 14,75 lei/1000mp cu TVA inclus aferent activitatii de întreţinere stradală, conform 
fişei de fundamentare -T I 7 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC 
SALCO SERV SA- Anexa nr. 16 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 17. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 16,80 lei/1000mp fără 
TVA respectiv 19,99 lei/1000mp cu TVA inclus aferent activitatii de stropit carosabil, conform 
fişei de fundamentare -TI 8 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC 
SALCO SERV SA- Anexa nr. 17 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 18. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 32,19 lei/1000mp fără 
TVA respectiv 38,31 lei/1000mp cu TVA inclus aferent activitatii de spălat carosabil, conform fişei 
de fundamentare - T I9 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO 
SERV SA- Anexa nr. 18 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 19. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 98,81 lei/mc fără TVA 
respectiv 117,58 lei/mc cu TVA inclus aferent activitatii de colectare -  transport, depozitat gunoi 
stradal la depozit FIN ECO (pietriş, nisip, deşeuri de la curăţat rigole, deşeuri din măturat stradal) -  
deşeu inert, conform fişei de fundamentare -T20 şi a memoriului tehnico economic propus si 
fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 19 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 20. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 34,13 lei/oră fără TVA 
respectiv 40,61 lei/oră cu TVA inclus aferent activitatii de îndepărtare manuală a zăpezii şi 
poleiului, conform fişei de fundamentare -T28 şi a memoriului tehnico economic propus si 
fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 20 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 21. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 34,13 lei/oră fără TVA 
respectiv 40,61 lei/oră cu TVA inclus aferent activitatii de împrăştiere manuală a materialului 
antiderapant, conform fişei de fundamentare -T29 şi a memoriului tehnico economic propus si 
fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 21 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 22. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 126,22 lei/oră fără 
TVA respectiv 150,20 lei/oră cu TVA inclus aferent activitatii de curăţare şi transport a zăpezii de 
pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei şi îngheţ - autosărăriţă -  
funcţionare, conform fişei de fundamentare -T30 şi a memoriului tehnico economic propus si 
fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 22 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 23. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 164,6 lei/oră fără TVA 
respectiv 195,87 lei/oră cu TVA inclus aferent activitatii de curăţare şi transport a zăpezii de pe 
căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei şi îngheţ - autobasculantă cu 
lamă -  funcţionare, conform fişei de fundamentare -T31 şi a memoriului tehnico economic propus 
si fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 23 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 24. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 87,61 lei/oră fără TVA 
respectiv 104,25 lei/oră cu TVA inclus aferent activitatii de curăţare şi transport a zăpezii de pe 
căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei şi îngheţ - tractor cu plug/lamă -  
funcţionare, conform fişei de fundamentare -T32 şi a memoriului tehnico economic propus si 
fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 24 parte integranta din prezenta hotărâre.

conform fişei de fundamentare -T I5 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de
SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 14 parte integranta din prezenta hotărâre.



Art. 25. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 75,23 lei/oră fără TVA 
respectiv 89,52 lei/oră cu TVA inclus aferent activitatii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile 
publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei şi îngheţ - tractor cu sărăriţă -  
funcţionare, conform fişei de fundamentare -T33 şi a memoriului tehnico economic propus si 
fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 25 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 26. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 81,29 lei/oră fără TVA 
respectiv 96,74 lei/oră cu TVA inclus aferent activitatii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile 
publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei şi îngheţ - autoîncărcător (buldo- 
excavator) -  funcţionare, conform fişei de fundamentare -T34 şi a memoriului tehnico economic 
propus si fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 26 parte integranta din prezenta 
hotărâre.

Art. 27. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 65,60 lei/oră fără TVA 
respectiv 78,06 lei/oră cu TVA inclus aferent activitatii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile 
publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei şi îngheţ - multicar tremo (cu sărăriţă 
sau lamă faţă) -  funcţionare, conform fişei de fundamentare -T35 şi a memoriului tehnico 
economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 27 parte integranta din 
prezenta hotărâre.

Art. 28. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 67,47 lei/oră fără TVA 
respectiv 80,28 lei/oră cu TVA inclus aferent activitatii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile 
publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei şi îngheţ - unimog cu sărăriţă sau 
lamă -  funcţionare, conform fişei de fundamentare -T36 şi a memoriului tehnico economic propus 
si fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 28 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 29. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 60,46 lei/oră fără TVA 
respectiv 71,95 lei/oră cu TVA inclus aferent activitatii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile 
publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei şi îngheţ - tractor cu remorcă -  
funcţionare, conform fişei de fundamentare -T37 şi a memoriului tehnico economic propus si 
fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 29 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 30. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 41,10 lei/oră fără TVA 
respectiv 48,91 lei/oră cu TVA inclus aferent autoutilitară -  funcţionare, conform fişei de 
fundamentare -T38 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV 
SA- Anexa nr. 30 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 31. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 44,38 lei/oră fără TVA 
respectiv 52,82 lei/oră cu TVA inclus aferent autobasculantă cu lamă -  veghe, conform fişei de 
fundamentare -T40 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV 
SA- Anexa nr. 31 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 32. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 33,42 lei/oră fără TVA 
respectiv 39,77 lei/oră cu TVA inclus aferent autoutilitară -  veghe, conform fişei de fundamentare -  
T41 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 
32 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 33. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 34,01 lei/oră fără TVA 
respectiv 48,48 lei/oră cu TVA inclus aferent tractor cu plug -  veghe, conform fişei de 
fundamentare -T42 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV 
SA- Anexa nr. 33 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 34. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 43,77 lei/oră fără TVA 
respectiv 52,08 lei/oră cu TVA inclus aferent autosărăriţă -  veghe, conform fişei de fundamentare -  
T43 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 
34 parte integranta din prezenta hotărâre.



Art. 35. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 34,39 lei/oră fără TVA 
respectiv 40,92 lei/oră cu TVA inclus aferent autoîncărcător (buldoexcavator) -  veghe, conform 
fişei de fundamentare -T44 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC 
SALCO SERV SA- Anexa nr. 35 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 36. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 39,11 lei/oră fără TVA 
respectiv 46,54 lei/oră cu TVA inclus aferent multicar cu sărăriţă (tremo) -  veghe, conform fişei de 
fundamentare -T45 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV 
SA- Anexa nr. 36 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 37. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 39,05 lei/oră fără TVA 
respectiv 46,47 lei/oră cu TVA inclus aferent unimog cu sărăriţă -  veghe, conform fişei de 
fundamentare -T46 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV 
SA- Anexa nr. 37 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 38. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 38,68 lei/oră fără TVA 
respectiv 46,03 lei/oră cu TVA inclus aferent unimog cu lamă -  veghe, conform fişei de 
fundamentare -T47 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV 
SA- Anexa nr. 38 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 39. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 33,98 lei/oră fără TVA 
respectiv 40,44 lei/oră cu TVA inclus aferent tractor cu remorcă -  veghe, conform fişei de 
fundamentare -T48 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV 
SA- Anexa nr. 39 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 40. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 33,53 lei/oră fără TVA 
respectiv 39,91 lei/oră cu TVA inclus aferent tractor cu lamă -  veghe, conform fişei de 
fundamentare -T49 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV 
SA- Anexa nr. 40 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 41. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 13,39 lei/bucată/zi fără 
TVA respectiv 15,94 lei/bucată/zi cu TVA inclus aferent închiriere toalete ecologice, conform fişei 
de fundamentare -T51 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO 
SERV SA- Anexa nr. 41 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 42. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 29,71 lei/bucată/lună 
fără TVA respectiv 35,35 lei/bucată/lună cu TVA inclus aferent închiriere echipament 
eurocontainer l,lmc/lună, conform fişei de fundamentare -T54 şi a memoriului tehnico economic 
propus si fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 42 parte integranta din prezenta 
hotărâre.

Art. 43. -  Se aprobă începând cu 01.03.2021 prestarea activităţii conexe de către S.C. Salco Serv 
S.A. aferentă serviciilor publice de salubrizare concesionate prin Contractul de Delegare nr. 
5035/05.03.2008 de colectare separată şi transport deşeuri de la agenţii economici (rezidual şi 
biodegradabil) care nu predau reciclabilele către S.C. Salco Serv S.A în cuantum de 178,64 lei/mc 
fără TVA respectiv 212,58 lei/mc cu TVA conform fişei de fundamentare -T4 şi a memoriului 
tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 43 parte integranta 
din prezenta hotărâre.

Art. 44. -  Se aprobă începând cu 01.03.2021 prestarea activităţii conexe de către S.C. Salco Serv 
S.A. aferentă serviciilor publice de salubrizare concesionate prin Contractul de Delegare nr. 
5035/05.03.2008 de igienizare stradală (clorinare COVID 19) în cuantum de 8279,82 lei/toate 
străzile UAT/zi fără TVA respectiv 9853,99 lei/toate străzile UAT/zi cu TVA conform fişei de 
fundamentare -T22 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV 
SA- Anexa nr. 44 parte integranta din prezenta hotărâre.



Art. 45. -  Se aprobă începând cu 01.03.2021 prestarea activităţii conexe de către S.C. Salco Serv 
S.A. aferentă serviciilor publice de salubrizare concesionate prin Contractul de Delegare nr. 
5035/05.03.2008 de spălat şi dezinfectat coşuri stradale de către S.C. Salco Serv S.A în cuantum de 
5,77 lei/buc fără TVA respectiv 6,87 lei/buc cu TVA conform fişei de fundamentare -T23 şi a 
memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 45 parte 
integranta din prezenta hotărâre.

Art. 46. -  Se aprobă începând cu 01.03.2021 prestarea activităţii conexe de către S.C. Salco Serv 
S.A. aferentă serviciilor publice de salubrizare concesionate prin Contractul de Delegare nr. 
5035/05.03.2008 de spălat şi dezinfectat eurocontainere şi platforme de precolectare de pe domeniul 
public de către S.C. Salco Serv S.A în cuantum de 10,19 lei/buc fără TVA respectiv 12,12 lei/buc 
cu TVA conform fişei de fundamentare -T24 şi a memoriului tehnico economic propus si 
fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 46 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 47. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 prestarea activităţii conexe de către S.C. Salco Serv 
S.A. aferentă Serviciului de măturat stradal şi deszăpezire delegat prin concesiune prin Contractul 
Nr. 12057/2011, respectiv venituri provenite din activitatea de îndepărtare manuală a zăpezii pentru 
agenţi economici în cuantum de 31,70 lei/oră/muncitor fără TVA respectiv 37,72 lei/oră/muncitor 
cu TVA conform fişei de fundamentare -T39 şi a memoriului tehnico economic propus si 
fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 47 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 48. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 prestarea activităţii conexe de către S.C. Salco Serv 
S.A. aferentă serviciului de măturat stradal şi deszăpezire delegat prin concesiune prin Contractul 
Nr. 12057/2011, respectiv venituri obţinute din activitatea de încărcare zăpadă cu buldoexcavatorul 
pentru agenţi economici în cuantum de 139,43 lei/oră fără TVA respectiv 165,92 lei/oră cu TVA 
conform fişei de fundamentare -T39 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de 
SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 47 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 49. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 prestarea activităţii conexe de către S.C. Salco Serv 
S.A. aferentă serviciului de măturat stradal şi deszăpezire delegat prin concesiune prin Contractul 
Nr. 12057/2011, respectiv venituri obţinute din activitatea de îndepărtarea zăpezii cu 
autospecială/tractor pentru agenţi economici în cuantum de 208,05 lei/oră fără TVA respectiv
247.58 lei/oră cu TVA conform fişei de fundamentare -T39 şi a memoriului tehnico economic 
propus si fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 47 parte integranta din prezenta 
hotărâre.

Art. 50. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 prestarea activităţii conexe de către S.C. Salco Serv 
S.A. aferentă serviciului de măturat stradal şi deszăpezire delegat prin concesiune prin Contractul 
Nr. 12057/2011, respectiv venituri obţinute din activitatea de împrăştiere material antiderapant cu 
mijloace mecanizate pentru agenţi economici în cuantum de 208,05 lei/oră fără TVA respectiv
247.58 lei/oră cu TVA conform fişei de fundamentare -T39 şi a memoriului tehnico economic 
propus si fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 47 parte integranta din prezenta 
hotărâre.

Art. 51. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 prestarea activităţii conexe de către S.C. Salco Serv 
S.A. aferentă serviciului de măturat stradal şi deszăpezire delegat prin concesiune prin Contractul 
Nr. 12057/2011, respectiv venituri obţinute din activitatea de furnizare material antiderapant pentru 
agenţi economici în cuantum de 0,79 lei/kg fără TVA respectiv 0,94 lei/kg cu TVA conform fişei de 
fundamentare -T39 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV 
SA- Anexa nr. 47 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 52. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 prestarea activităţii conexe de către S.C. Salco Serv 
S.A. aferentă serviciului de măturat stradal şi deszăpezire delegat prin concesiune prin Contractul 
Nr. 12057/2011, respectiv venituri obţinute din activitatea de transport şi evacuare zăpadă pentru 
agenţi economici în cuantum de 69,35 lei/mc fără TVA respectiv 82,53 lei/mc cu TVA conform



Art. 53. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 prestarea activităţii conexe de către S.C. Salco Serv 
S.A. aferentă serviciului de măturat stradal şi deszăpezire delegat prin concesiune prin Contractul 
Nr. 12057/2011, respectiv venituri obţinute din permanenţă/veghe deszăpezire, ofiţer serviciu, 
şofer, persoană necalificată în cuantum de 34,06 lei/persoană/oră fără TVA respectiv 40,53 
lei/persoană/oră cu TVA conform fişei de fundamentare -T50 şi a memoriului tehnico economic 
propus si fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 48 parte integranta din prezenta 
hotărâre.

Art. 54. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 prestarea activităţii conexe de către S.C. Salco Serv 
S.A. aferentă serviciului de măturat stradal şi deszăpezire delegat prin concesiune prin Contractul 
Nr. 12057/2011, respectiv venituri obţinute din vidanjare şi igienizare toalete ecologice în cuantum 
de 29 lei/bucată/execuţie fără TVA respectiv 34,51 lei/bucată/execuţie cu TVA conform fişei de 
fundamentare -T52 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV 
SA- Anexa nr. 49 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 55. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 prestarea activităţii conexe de către S.C. Salco Serv 
S.A. aferentă serviciilor publice de salubrizare concesionate prin Contractul de Delegare nr. 
5035/05.03.2008, respectiv venituri obţinute din închiriere echipament eurocontainer l,lmc/zi în 
cuantum de 1,77 lei/buc/zi fără TVA respectiv 2,10 lei/buc/zi cu TVA conform fişei de 
fundamentare -T53 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV 
SA- Anexa nr. 50 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 56. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 prestarea activităţii conexe de către S.C. Salco Serv 
S.A. aferentă serviciilor publice de salubrizare concesionate prin Contractul de Delegare nr. 
5035/05.03.2008, respectiv venituri obţinute din închiriere echipament eurocontainer 4mc/lună în 
cuantum de 34,57 lei/buc/lună fără TVA respectiv 41,14 lei/buc/lună cu TVA conform fişei de 
fundamentare -T55 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV 
SA- Anexa nr. 51 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 57. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 prestarea activităţii conexe de către S.C. Salco Serv 
S.A. aferentă serviciilor publice de salubrizare concesionate prin Contractul de Delegare nr. 
5035/05.03.2008, respectiv venituri obţinute din închiriere echipament eurocontainer 5mc/lună în 
cuantum de 39,62 lei/buc/lună fără TVA respectiv 47,14 lei/buc/lună cu TVA conform fişei de 
fundamentare -T56 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV 
SA- Anexa nr. 52 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 58. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 prestarea activităţii conexe de către S.C. Salco Serv 
S.A. aferentă serviciilor publice de salubrizare concesionate prin Contractul de Delegare nr. 
5035/05.03.2008, respectiv venituri obţinute din închiriere echipament eurocontainer 6mc/lună în 
cuantum de 43,95 lei/buc/lună fără TVA respectiv 52,30 lei/buc/lună cu TVA conform fişei de 
fundamentare -T57 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV 
SA- Anexa nr. 53 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 59. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 prestarea activităţii conexe de către S.C. Salco Serv 
S.A. aferentă serviciilor publice de salubrizare concesionate prin Contractul de Delegare nr. 
5035/05.03.2008, respectiv venituri obţinute din închiriere echipament eurocontainer 8mc/zi în 
cuantum de 49,36 lei/buc/zi fără TVA respectiv 58,74 lei/buc/zi cu TVA conform fişei de 
fundamentare -T58 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV 
SA- Anexa nr. 54 parte integranta din prezenta hotărâre.

fişei de fundamentare -T39 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC
SALCO SERV SA- Anexa nr. 47 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 60. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 prestarea activităţii conexe de către S.C. Salco Serv
S.A. aferentă serviciilor publice de salubrizare concesionate prin Contractul de Delegare nr.



5035/05.03.2008, respectiv venituri obţinute din închiriere pubelă 1201/lună în cuantum de 9,81 
lei/buc/lună fără TVA respectiv 11,67 lei/buc/lună cu TVA conform fişei de fundamentare -T59 şi 
a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 55 
parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 61. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 prestarea activităţii conexe de către S.C. Salco Serv 
S.A. aferentă serviciilor publice de salubrizare concesionate prin Contractul de Delegare nr. 
5035/05.03.2008, respectiv venituri obţinute din închiriere pubelă 2401/lună în cuantum de 14,45 
lei/buc/lună fără TVA respectiv 17,20 lei/buc/lună cu TVA conform fişei de fundamentare -T60 şi 
a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 56 
parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 62. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 prestarea activităţii conexe de către S.C. Salco Serv 
S.A. aferentă serviciilor publice de salubrizare concesionate prin Contractul de Delegare nr. 
5035/05.03.2008, respectiv venituri obţinute din eliberare aviz salubritate persoane fizice în 
cuantum de 198,70 lei/buc fără TVA respectiv 236,45 lei/buc cu TVA conform fişei de 
fundamentare -T61 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV 
SA- Anexa nr. 57 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 63. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 prestarea activităţii conexe de către S.C. Salco Serv 
S.A. aferentă serviciilor publice de salubrizare concesionate prin Contractul de Delegare nr. 
5035/05.03.2008 respectiv venituri obţinute din eliberare aviz salubritate persoane juridice în 
cuantum de 297,42 lei/buc fără TVA respectiv 353,93 lei/buc cu TVA conform fişei de 
fundamentare -T62 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV 
SA- Anexa nr. 58 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 64. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 prestarea activităţii conexe de către S.C. Salco Serv 
S.A. aferentă serviciilor publice de salubrizare concesionate prin Contractul de Delegare nr. 
5035/05.03.2008 prin Centrul de colectare -  reciclabile -  hârtie carton plastic sticla în cuantum de 0 
lei/mc fără TVA respectiv 0 lei/mc cu TVA conform fişei de fundamentare -T63 şi a memoriului 
tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 59 parte integranta 
din prezenta hotărâre.

Art. 65. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 prestarea activităţii conexe de către S.C. Salco Serv 
S.A. aferentă serviciilor publice de salubrizare concesionate prin Contractul de Delegare nr. 
5035/05.03.2008 prin Centrul de colectare -  flux DEEE în cuantum de 0 lei/mc fără TVA respectiv 
0 lei/mc cu TVA conform fişei de fundamentare -T64 şi a memoriului tehnico economic propus si 
fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 60 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 66. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 prestarea activităţii conexe de către S.C. Salco Serv 
S.A. aferentă serviciilor publice de salubrizare concesionate prin Contractul de Delegare nr. 
5035/05.03.2008 prin Centrul de colectare -  flux deşeuri voluminoase în cuantum de 148,79 lei/mc 
fără TVA respectiv 177,06 lei/mc cu TVA conform fişei de fundamentare -T65 şi a memoriului 
tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 61 parte integranta 
din prezenta hotărâre.

Art. 67. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 prestarea activităţii conexe de către S.C. Salco Serv 
S.A. aferentă serviciilor publice de salubrizare concesionate prin Contractul de Delegare nr. 
5035/05.03.2008 prin Centrul de colectare -  flux deşeuri verzi în cuantum de 99,61 lei/mc fără 
TVA respectiv 118,54 lei/mc cu TVA conform fişei de fundamentare -T 66 şi a memoriului tehnico 
economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 62 parte integranta din 
prezenta hotărâre.

Art. 68. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 prestarea activităţii conexe de către S.C. Salco Serv
S.A. aferentă serviciilor publice de salubrizare concesionate prin Contractul de Delegare nr.



5035/05.03.2008 prin Centrul de colectare -  flux construcţii şi desfiinţări în cuantum de 199 lei/mc 
fără TVA respectiv 236,81 lei/mc cu TVA conform fişei de fundamentare -T67 şi a memoriului 
tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 63 parte integranta 
din prezenta hotărâre.

Art. 69. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 prestarea activităţii conexe de către S.C. Salco Serv 
S.A. de dezinfecţie -  persoane fizice în cuantum de 0,99 lei/mp fără TVA respectiv 1,18 lei/mp cu 
TVA conform fişei de fundamentare -T 68 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat 
de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 64 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 70. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 prestarea activităţii conexe de către S.C. Salco Serv 
S.A. de dezinsecţie -  persoane fizice în cuantum de 0,99 lei/mp fără TVA respectiv 1,18 lei/mp cu 
TVA conform fişei de fundamentare -T69 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat 
de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 65 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 71. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 prestarea activităţii conexe de către S.C. Salco Serv 
S.A. dc deratizare -- persoane fizice în cuantum de 0,99 lei/mp fără TVA respectiv 1.18 lei/mp cu 
fVA conform fişei de fundamentare -T70 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat 
de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 66 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 72. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 prestarea activităţii conexe de către S.C. Salco Serv 
S.A. de dezinfecţie -  persoane juridice în cuantum de 1,98 lei/mp fără TVA respectiv 2,36 lei/mp 
cu TVA conform fişei de fundamentare - -T71 şi a memoriului tehnico economic propus si 
fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 67 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 73. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 prestarea activităţii conexe de către S.C. Salco Serv 
S.A. de dezinsecţie -  persoane juridice în cuantum de 1,98 lei/mp fără TVA respectiv 2,36 lei/mp 
cu TVA conform fişei de fundamentare -T72 şi a memoriului tehnico economic propus si 
fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 68 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 74. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 prestarea activităţii conexe de către S.C. Salco Serv 
S.A. de deratizare -  persoane juridice în cuantum de 1,98 lei/mp fără TVA respectiv 2.36 lei/mp cu 
TVA conform fişei de fundamentare -T73 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat 
de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 69 parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 75. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 0,438 lei/mp fără 1 VA 
respectiv 0,52 lei/mp cu TVA inclus aferent activitatii de tuns gazon conform fişei de fundamentare 
-T25 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa 
nr. 70 parte integranta din prezenta hotărâre. —  .Această activitate se aplică în caz de comandă 
scrisă pentru suprafeţele ce exced activităţii desfăşurate de către Biroul Horticol din cadrul 
Primăriei Municipiului Făgăraş

Art. 76. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 0,98 lei/ml fără TVA 
respectiv 1,17 lei/ml cu TVA inclus aferent activitatii de tuns gard viu, conform fişei de 
fundamentare -T26 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV 
SA- Anexa nr. 71 parte integranta din prezenta hotărâre. —  Această activitate se aplică în caz de 
comandă scrisă pentru suprafeţele ce exced activităţii desfăşurate de către Biroul Horticol din cadrul 
Primăriei Municipiului Făgăraş

Art. 77. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 nivelul tarifului in cuantum de 40,32 lei/metru înălţime 
iarJ 'FVA respectiv 47,98 lei/ metru înălţime cu TVA inclus aferent activitatii de toaletare/fasonare 
arbori/pomi/copaci , conform fişei de fundamentare -T27 şi a memoriului tehnico economic propus 
si fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 72 parte integranta din prezenta hotărâre. —  
Această activitate se va desfăşura pe bază de comandă pentru proprietatea privată a persoanelor 
fizice şi juridice cu excepţia domeniului privat şi public al Municipiului precum şi cu excepţia a 
ceea ce exccde activităţii Biroului din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraş.



Art. 78. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 desfăşurarea activităţii de executare groapă 
zidită./capac loc înhumare/ cavou subteran de către S.C. Salco Serv S.A. conform fişei de 
fundamentare -T74 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat de SC SALCO SERV 
SA- Anexa nr. 73 parte integranta din prezenta hotărâre. Această activitate se va realiza pe bază de 
comandă scrisă conform devizului cu respectarea prevederilor legale în materie.

Art. 79. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 desfăşurarea activităţii de montat monument 
hfunerar/bordura (beton, mozaic, marmură) / cimentare dale din beton de către S.C. Salco Serv 
S.A. conform fişei dc fundamentare --T75 şi a memoriului tehnico economic propus si fundamentat 
de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 74 parte integranta din prezenta hotărâre. Această activitate se 
va realiza pe bază de comandă scrisă conform devizului cu respectarea prevederilor legale în 
materie.

Art. 80. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 desfăşurarea activităţii de înhumare în 
pământ/cavou/groapă zidită în cuantum de 148,61 lei/loc fără TVA respectiv 176,85 lei/loc de către 
S.C. Salco Serv S.A. conform fişei de fundamentare -T76 şi a memoriului tehnico economic 
propus si fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 75 parte integranta din prezenta 
hotărâre. Această activitate se va realiza pe bază de comandă scrisă conform devizului cu 
respectarea prevederilor legale în materie.

Art. 81. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 desfăşurarea activităţii de deshumare din 
pământ/cavou/groapă zidită în cuantum de 148.61 lei/loc fără 4"VA respectiv 176.85 lei/loc de către 
S.C. Salco Serv S.A. conform fişei de fundamentare -477 şi a memoriului tehnico economic 
propus si fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 76 parte integranta din prezenta 
hotărâre. Această activitate se va realiza pe bază de comandă scrisă conform devizului cu 
respectarea prevederilor legale în materie.

Art. 82. - Se aprobă începând cu 01.03.2021 desfăşurarea activităţii de îndepărtat coroane şi 
reamenajal mormânt în cuantum de 49.54 lei/loc fără 4"VA respectiv 58,95 lei/loc de către S.C. 
Salco Serv S.A. conform fişei de fundamentare -T78 şi a memoriului tehnico economic propus si 
fundamentat de SC SALCO SERV SA- Anexa nr. 77 parte integranta din prezenta hotărâre. Această 
activitate se va realiza pe bază de comandă scrisă conform devizului cu respectarea prevederilor 
legale în materie.

Art. 83. -  Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate din municipiul 
Fagaras prin încredinţare directa nr. 5035/05.03.2008 se modifică şi se completează în mod 
corespunzător prin Act adiţional conform celor prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 84. -  Contractul de delegare a gestiunii activităţilor de măturat stradal şi deszăpezire din 
Municipiul Făgăraş prin încredinţare directă nr. 12.057/2011 se modifică şi se completează în mod 
corespunzător prin Act adiţional conform celor prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 85. - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Făgăraş să semneze Actele adiţionale aferente 
Contractului de delegare a gestiunii activităţilor de măturat stradal şi deszăpezire din Municipiul 
Făgăraş prin încredinţare directă nr. 12.057/2011 şi Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de salubrizare din Municipiul Făgăraş prin încredinţare directă nr. 5035/05.03.2008, precum 
si toate documentele ce vor rezulta ca efect al prezentei hotarari.

Art. 86. - Se aproba Regulamentul serviciului public de salubrizare al Municipiului Făgăraş în 
forma actualizată şi Regulamentul privind aplicarea taxei de salubritate în forma actualizată.

Art. 87. - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea HCL 4/2019 
precum şi modificările şi completările ulterioare ale acesteia.



Art. 88. -  La data intrării în vigoare a prezentei orice dispoziţie contrară privind cuantumul taxei de 
salubritate cu excepţia HCL 5/2021 care îşi încetează aplicabilitatea prin ajungerea la termen la 
28.02.2021, se revocă de plin drept HCL 5/2019, HCL 29862019, HCL 48/2018

Art. 89. -  Semnatarii fişelor de fundamentare şi a memoriilor tehnico economice răspund pentru 
veridicitatea, autenticitatea, realitatea stabilirii taxei/tarifelor de salubritate supuse aprobării.

Art. 90. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul 
Municipiului Făgăraş prin Serviciul de Utilităţi Publice , Biroul Horticol şi Direcţia economică din 
cadrul aparatului de specialitate la primarului municipiului Fagaras si SC SALCO SERV SA

Art. 91. - Prezenta hotarare se aduce la cunostiinţa publică, respectiv se comunică Primarului 
Municipiului Făgăraş, celor nominalizaţi cu aducerea la îndeplinire si se comunică Instituţiei 
Prefectului în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.

Initiator, PRIMAR 

Sucaciu Gheorghe

Vizat pentru legalitate
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AVIZAT PRIMAR Nr.6989/1 /17.02.2021
GHEORGHE SUCACIU Repartizat pentru avizare

la comisia

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE AL 

CONSILIULUI LOCAL

- Privind stabilirea cuntumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice şi a tarifelor 
practicate de SC Salco Serv SA începând cu 01.03.2021 

Având în vedere prevederile:
art. 8 alin. (3) lit. i) coroborat cu art. 10 alin. (5) şi alin. (5A1) din Legea nr. 

51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare:

“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 publice şi adoptă hotărâri în legătură cu:
...i) elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor

art. 2 alin (1) şi (2) raportate la art. 6 din Legea 101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localităţilor, modificată şi completată, „Serviciul public de salubrizare a 
localităţilor face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub 
controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ori ale 
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării localităţilor.Serviciul public 
de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare serviciu de salubrizare, se organizează 
pentru satisfacerea nevoilor comunităţilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. ’’

Conform art. 8 alin 3 lit. k) raportat la art. 9 alin 2 lit d) din Legea nr. 51/2006 
autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu probarea 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, iar 9 
alin 2 care prevede ca raporturile juridice dintre autorităţile administraţiei publice locale şi 
operatori, stabilite în baza legii mai sus indicate, sunt supuse normelor juridice de drept public 
sau privat, după caz. In vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute autorităţile administraţiei 
publice locale au, în relaţia cu operatorii serviciilor de utilităţi publice, au dreptul să aprobe 
stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea preţurilor şi tarifelor serviciilor de utilităţi publice 
propuse de operatori, în baza metodologiilor elaborate de autorităţile de reglementare potrivit 
competenţelor acordate acestora prin legea specială

Având în vedere modificările legislative reglementate prin OUG 17/2018 pentru 
modificarea şi completarea Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a OUG nr. 
196/2005 privind fondul de mediu , referitoare la instituirea în sarcina Autorităţilor administraţiei 
publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, a următoarelor obligaţii:

a) să asigure colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă din 
deşeurile municipale;

b) să atingă, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi 
reciclare de minimum 50% din masa totală generată, cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, 
plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care 
aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din gospodării;

http://www.p4maria-fagaras.ro


c) să includă în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare, în aplicarea principiilor de la art. 3 alin. (1) lit. c) şi f) din Legea serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, tarife distincte 
pentru activităţile desfăşurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deşeurilor prevăzute 
la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a);

d) să stabilească şi să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare şi în regulamentele serviciului de salubrizare, indicatori de performanţă 
pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare care să cuprindă atât indicatorii 
prevăzuţi în anexa nr. 7 din Legea 211/2011, astfel încât să atingă începând cu anul 2020 
obiectivele de reciclare prevăzute la lit. b), cât şi penalităţi pentru nerealizarea lor;

e) să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, cu respectarea prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, instrumentul economic „plăteşte pentru cât arunci“, bazat pe cel puţin 
unul dintre următoarele elemente:

(i) volum;
(ii) frecvenţă de colectare;
(iii) greutate;
(iv) saci de colectare personalizaţi;
f) să stabilească şi să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru beneficiarii 

serviciului de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), 
respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), şi sancţiunile aplicate 
în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de 
deşeuri;

g) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru 
gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a) contribuţia pentru economia circulară prevăzută în 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
numai pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea 
indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte;

h) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru 
gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), contribuţia pentru economia circulară 
prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare;

i) să stabilească în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea contribuţiei pentru economia 
circulară pentru cantităţile de deşeuri municipale destinate a fi depozitate care depăşesc 
cantităţile corespunzătoare indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte.

în conformitate cu prevederile art. 9 alini lit.c) şi Anexa 2 din OUG 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, valoarea contribuţiei pentru economia circulară datorată pentru anul 2019 
este de lei/tonă.

Conform art. 486 alin 1 şi 3 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal pentru funcţionarea 
unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru 
promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, , pot adopta taxe speciale. Taxele speciale se 
încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de 
instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare 
al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera 
de activitate a acestui tip de serviciu.

Potrivit art. 10 alin.12 şi 15 din Legea 51/2206 autorităţile deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale pot aproba taxe pentru serviciile comunitare de utilităţi publice, 
indiferent de modalitatea de gestiune stabilită care se recuperează de la beneficiari, iar, în caz de 
neplată, actul administrativ fiscal prin care au fost stabilite şi comunicate taxele devine titlu 
executoriu la data scadenţei. Prevederile referitoare la executarea silită din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod 
corespunzător., corelat cu art. 26 alin5 din Legea 101/2006



Potrivit art. 26 alin.5 din Legea 101/2006 corelat cu prevederile Ordinului ANRE nr. 
109/2007privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 
tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor”Cuantumul şi 
regimul tarifelor şi taxelor speciale ofertate/aprobate se stabilesc, se ajustează sau se modifică de 
către autorităţile administraţiei publice locale, în baza fişelor de fundamentare pe elemente de 
cheltuieli, întocmite de către operatori în conformitate cu normele metodologice*) de stabilire, 
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 
localităţilor, elaborate de către A.N.R.S.C.”, luând în calcul numai acele cheltuieli care sunt 
specifice acestei activităţi.

Pentru faptul că SC Salco Serv SA desfăşoară şi alte activităţi , cota de cheltuieli 
indirecte, precum şi cota din cheltuielile generale ale societăţii este necesar a se repartiza pe 
fiecare element de cheltuială, proporţional cu ponderea acestui element în total cheltuieli. Aceste 
cheltuieli este necesar a fi evidenţiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli este necesar a se 
preciza cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate., conform specificaţiilor aferente 
Anexei nr.2 din O. 109/2007

Pentru cheltuielile cu munca vie este necesar a fi prezentată totalitatea cheltuielilor cu 
munca vie , pe categorii de personal, în concordanţă cu organigrama aprobată, respectând şi 
prevederile art. 129 alin.2 lit. a), alin.3 lit.c din OUG 57/2019.

Referitor la fundamentarea pentru stabilirea tarifelor la serviciile/activităţile de colectare 
separată şi transport deşeuri de la agenţii economici ( residual şi biodegradabil) care nu predau 
reciclabile către SC Salco serv SA -  Tarif.4- semnatarii fiselor de fundamentare şi a memoriilor 
tehnico economice răspund pentru:

-includerea în venituri obţinute poziţia VI a activităţii de colectare , transport şi depozitare
deşeuri din coşuri stradale
- respectarea art. 11 alin.4 din Ordinul nr. 109/2007
- menţionarea unităţii de măsură exprimată în lei/mc raportată la unitatea programată anual
exprimată în lei/100 buc
Pentru fişele de fundamentare identificate cu Tarif nr.7, Tarif nr.8, Tarif nr.9, Tarif nr.14, 

Tarif nr.15, Tarif.nr.16, Tarif. 17, Tarif nr.18, Tarif nr.19, Tarif nr.23, Tarif nr.24, Tarif nr.28, 
Tarif nr.28-Tarif nr.38, Tarif nr.40- Tarif nr.49, Tarif nr.61, Tarif nr.62 semnatarii fiselor de 
fundamentare şi a memoriilor tehnico economice răspund pentru justificarea respectării 
proporţiei de cheltuieli specifice fiecărei activităţi în parte cu cheltuielile materiale şi cele cu 
munca vie, respectând inclusiv prevederile art. 129 alin.2 lit. a), alin.3 lit.c din OUG 57/2019.

cu depunerea în depozitul de deşeuri se va avea în vedere valoarea de 10,85 în loc de 12,92 . 
Această solicare are in vedere acelaşi mecanism de calcul prezentat în memoriu tehnico 
economic aferent fiecărui tarif în parte luând în considerare tariful de depozitare la depozitul 
conform judeţean la valoarea fără TVA . Nemaifiind alte menţiuni legate de costurile pentru 
acest element de cheltuială, rezultă că poziţia nr. 5 din fiecare fişă va avea valoarea de 21,24 lei 
ceea ce determină o altă valoare a tarifului.

Respectând mecanismul de calcul al opratorului SC Salco Serv Sa rezultă:
1 mc deşeu=130kg
1000kg=83,58 lei ( valoare tarif fără TVA) şi nu 99,46 (valoare tarif cu TVA)
1000kg=7,7 mc

lmc =10,85 lei
Fişa de fundamentare identificată cu Tarif nr.21 este intitulată stabilire tarif la serviciile/ 

activităţile de Colectare, transport şi depozitat deşeuri din coşuri stradale însă din memoriu 
tehnico economic aferent rezultă că fundamentarea presupune doar activitatea de golire şi 
întreţinere a coşurilor stadale , ceea ce reprezintă o neconcordanţă între activitatea fundamentată 
şi cea descrisă şi este contradictorie cu Fişa de fundamentare identificată cu Tarif nr.17- 
întreţinere stradală

Potrivit art. 54 alin.3 din Ordinul 82/2015” întreţinerea curăţeniei străzilor în timpul zilei se 
efectuează pe toată durata zilei şi cuprinde operaţiunile de măturat stradal, al spaţiilor verzi



stradale, al spaţiilor de agrement şi odihnă, al parcărilor, precum şi colectarea şi îndepărtarea 
obiectelor aruncate pe jos sau în coşurile de gunoi şi în scrumiere, în scopul păstrării unui aspect 
salubru al domeniului public.” Operaţiunea de măturat stradal este detaliată separat, iar strict 
pentru de întreţinere rămân celelalte activităţi. Operaţiunea de întreţinere se execută, de obicei, în 
zonele care au fost în prealabil salubrizate (măturat manual sau măturat mecanizat).

Aceste prevederi legale sunt transpuse în art. 88 din Regulamentul serviciului public de 
salubrizare din Municipiul Făgăraş, sens în care activitatea de întreţinere constă în efectuarea 
următoarelor operaţiuni:
a) colectarea deşeurilor grosiere şi vegetale în europubele/recipienţi/saci;
b) măturatul la rigolă şi a spaţiilor verzi, în cazul apariţiei accidentale de deşeuri, de orice tip;
c) răzuirea la rigolă, unde este cazul;
d) golirea coşurilor de gunoi stradale în saci de plastic sau în europubele- sacii de plastic se vor 
depune în europubele;
e) încărcarea deşeurilor rezultate în urma activităţii de întreţinere a curăţeniei din europubele în 
autogunoiere şi transportul acestora la depozitul autorizat în aceeaşi zi.

Fişele de fundamentare identificate cu Tarif nr.25, Tarif nr.26, Tarif nr.27, Tarif nr.74- 
Tarif nr.78, reprezintă activităţi/servicii care nu fac parte din cadrul activităţilor salubrizare . 
Serviciul de salubrizare cuprinde strict activităţile la art. 2 din Ordinul nr. 82/2015, respective 
art. 2 alin.3 din Legea 101/2006. Pentru Tarif nr.25, Tarif nr.26 este necesar a se preciza ca 
aceste activităţi să se realizeze pe bază de comandă scrisă şi doar pentru suprafeţele ce exced 
activităţii desfăşurate de către Biroul Horticol din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraş. Pentru 
Tarif nr.27 este necesar a se preciza ca această activitate să se realizeze pe bază de comandă 
pentru proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice, cu excepţia domeniului privat şi 
public al Municipiului precum şi cu excepţia a ceea ce excede activităţii Biroului Horticol din 
cadrul Primăriei Municipiului Făgăraş. Pentru tarifele cuprinse de la Tarif nr.74- Tarif nr.78 este 
necesar a se preciza ca aceste activitaăţi să se realizeze pe bază de comandă scrisă conform 
devizului cu respectarea prevederilor legale în materie

Pentru faptul că aceste activitati nu pot fi alocate unuia dintre cele doua contracte 
nr.5035/05.03.2008,respectiv nr. 12057/2011 ele vor ramane prinse doar ca activităţi desfăşurate 
de SC Salco Serv SA.

Fişele de fundamentare identificate cu Tarif nr.4, Tarif nr. 22-24, Tarif nr.39, Tarif nr.50- 
67 cele de la Tarif nr.51 până la Tarif nr.62 se aplică prevederile art. Potrivit art. 43 alin (8) din 
Legea 51/2006 -Pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilităţi publice, cum sunt 
eliberarea acordurilor şi avizelor, verificarea documentaţiilor tehnico-economice, expertizele 
tehnice, serviceul instalaţiilor de utilizare şi altele asemenea, tarifele se fundamentează pe tipuri 
de lucrări sau servicii prestate de operatori şi se aprobă prin hotărâri ale autorităţilor deliberative 
ale unităţilor administraţiv-teritoriale. Aceste servicii se facturează şi se încasează separat de 
către operatori.

Astfel este necesar a se modifica şi completa Contractul de delegare nr.5035/05.03.2008, 
respectiv Contractul de delegare nr. 12057/2011 ,după caz, fiind cuprinse la categorii de servicii 
conexe, în urma indentificării de către operator a unui segment de activităţi conexe serviciului de 
salubrizare

Potrivit art. 47 alin.4 lit.e) şi alin. 4A1 din Legea 51/2006 Constituie contravenţie în 
domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 
lei următoarele fapte: practicarea unor preţuri şi/sau tarife neaprobate sau mai mari decât cele 
aprobate de autorităţile administraţiei publice locale,

Prin derogare de la dispoziţiile art. 8 alin. (2) lit, a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru încălcarea repetată a faptelor 
prevăzute la art. 47 alin. (4) operatorii economici se sancţionează cu amendă în cuantum de 5% 
din cifra de afaceri.



Pe considerentele prevăzute în art. 3 alin 2 din Legea 51/2006 în organizarea, 
funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice interesul general al colectivităţilor 
locale este prioritar. Prevederile prezentei legi vizează satisfacerea cât mai completă a cerinţelor 
utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul 
colectivităţilor locale, precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administraţiv-teritoriale a fost 
elaborat prezentul proiect de hotarare in scopul de a conduce la o mai buna protecţie a mediului 
înconjurător s i , totodată, pentru a răspunde nevoilor cetăţenilor municipiului.

Fata de cele de mai sus va supunem spre analiza ,verificare si aprobare prezentul proiect 
de hotarare cu privire la stabilirea cuntumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele 
fizice şi a tarifelor practicate de SC Salco Serv SA începând cu 01.03.2021

Pentru cele de mai sus până la definitivarea proiectului toate erorile materiale se 
corectează.

Nr.
Crt.

Nume/Prenume Funcţia Data Semnătură
F\

1 Boer Liliana Arhitect Şef 17 .02 .2021 /  4 \ 4 n A
2 Hârţoagă Ioana Sef Serviciu 17 .02 .2021
3 Bobeş andreea Consilier mediu 17 .02 .2021
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Nr. 6989/17.02.2021
REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotarare al consiliului local Privind stabilirea cuntumului taxei speciale de 
salubritate pentru persoanele fizice şi a tarifelor practicate de SC Salco Serv SA începând cu 01.03.2021

Serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi 
publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale, 
în scopul salubrizării localităţilor. Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor 
administraţiei publice locale şi se constituie în scopul asigurării unui nivel ridicat al calităţii siguranţei şi 
accesibilităţii, egalităţii de tratament, promovării accesului universal şi a drepturilor utilizatorilor şi au, 
printre altele, caracter permanent şi regim de funcţionare continuu. Aceste caracteristici sunt reglementate 
în art. 1 alin.4 lit. d şi h, în art. 7 alini, lit. b) şi e) şi alin. 2 

Având în vedere prevederile:
art. 8 alin. (3) lit. i) coroborat cu art. 10 alin. (5) şi alin. (5A1) din Legea nr. 51/2006 privind 

serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
“în 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 publice şi adoptă hotărâri în legătură cu:
...i) elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor

art. 2 alin (1) şi (2) raportate la art. 6 din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităţilor, modificată şi completată, „Serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera 
serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea 
autorităţilor administraţiei publice locale ori ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul 
salubrizării localităţilor.Serviciul public de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare serviciu de 
salubrizare, se organizează pentru satisfacerea nevoilor comunităţilor locale ale unităţilor administrativ - 
teritoriale. ”

Conform art. 8 alin 3 lit. k) raportat la art. 9 alin 2 lit d) din Legea nr. 51/2006 autorităţile 
deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi 
publice şi adoptă hotărâri în legătură cu probarea 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, iar 9 alin 2 care prevede ca raporturile juridice dintre 
autorităţile administraţiei publice locale şi operatori, stabilite în baza legii mai sus indicate, sunt supuse 
normelor juridice de drept public sau privat, după caz. în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute 
autorităţile administraţiei publice locale au, în relaţia cu operatorii serviciilor de utilităţi publice, au dreptul 
să aprobe stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea preţurilor şi tarifelor serviciilor de utilităţi publice 
propuse de operatori, în baza metodologiilor elaborate de autorităţile de reglementare potrivit competenţelor 
acordate acestora prin legea specială

Având în vedere modificările legislative reglementate prin OUG 17/2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a OUG nr. 196/2005 privind fondul de mediu , 
referitoare la instituirea în sarcina Autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ- 
teritoriale, a următoarelor obligaţii:

a) să asigure colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile 
municipale;

b) să atingă, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de 
minimum 50% din masa totală generată, cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă 
provenind din deşeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri 
sunt similare deşeurilor care provin din gospodării;

c) să includă în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în 
aplicarea principiilor de la art. 3 alin. (1) lit. c) şi f) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.
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101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, tarife distincte pentru activităţile desfăşurate de operatorii 
de salubrizare pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele 
decât cele prevăzute la lit. a);

d) să stabilească şi să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare şi în regulamentele serviciului de salubrizare, indicatori de performanţă pentru fiecare activitate 
din cadrul serviciului de salubrizare care să cuprindă atât indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 7 din Legea 
211/2011, astfel încât să atingă începând cu anul 2020 obiectivele de reciclare prevăzute la lit. b), cât şi 
penalităţi pentru nerealizarea lor;

e) să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, instrumentul economic „plăteşte pentru cât arunci44, bazat pe cel puţin unul dintre următoarele 
elemente:

(i) volum;
(ii) frecvenţă de colectare;
(iii) greutate;
(iv) saci de colectare personalizaţi;
f) să stabilească şi să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru beneficiarii serviciului de 

salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea 
deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), şi sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului 
nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri;

g) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru gestionarea 
deşeurilor prevăzute la lit. a) contribuţia pentru economia circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin 
depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte;

h) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru gestionarea 
deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), contribuţia pentru economia circulară prevăzută în Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru deşeurile destinate a fi eliminate 
prin depozitare;

i) să stabilească în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea contribuţiei pentru economia circulară 
pentru cantităţile de deşeuri municipale destinate a fi depozitate care depăşesc cantităţile corespunzătoare 
indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte.

în conformitate cu prevederile art. 9 alini lit.c) şi Anexa 2 din OUG 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu, valoarea contribuţiei pentru economia circulară datorată pentru anul 2019 este de lei/tonă.

Conform art. 486 alin 1 şi 3 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal pentru funcţionarea unor 
servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică 
a localităţii, consiliile locale,, pot adopta taxe speciale. Taxele speciale se încasează numai de la persoanele 
fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, 
potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit 
legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.

Potrivit art. 10 alin. 12 şi 15 din Legea 51/2206 autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ- 
teritoriale pot aproba taxe pentru serviciile comunitare de utilităţi publice, indiferent de modalitatea de 
gestiune stabilită care se recuperează de la beneficiari, iar, în caz de neplată, actul administrativ fiscal prin 
care au fost stabilite şi comunicate taxele devine titlu executoriu la data scadenţei. Prevederile referitoare la 
executarea silită din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, se aplică în mod corespunzător., corelat cu art. 26 alin5 din Legea 101/2006 
Potrivit art. 26 alin.5 din Legea 101/2006 corelat cu prevederile Ordinului ANRE nr. 109/2007privind 
aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice 
serviciului de salubrizare a localităţilor”Cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor speciale ofertate/aprobate 
se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către autorităţile administraţiei publice locale, în baza fişelor de 
fundamentare pe elemente de cheltuieli, întocmite de către operatori în conformitate cu normele 
metodologice*) de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 
salubrizare a localităţilor, elaborate de către A.N.R.S.C.”, luând în calcul numai acele cheltuieli care sunt 
specifice acestei activităţi



7. Potrivit art. 43 alin (8) din Legea 51/2006 -Pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de 
utilităţi publice, cum sunt eliberarea acordurilor şi avizelor, verificarea documentaţiilor tehnico-economice, 
expertizele tehnice, serviceul instalaţiilor de utilizare şi altele asemenea, tarifele se fundamentează pe tipuri 
de lucrări sau servicii prestate de operatori şi se aprobă prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale 
unităţilor administrativ-teritoriale. Aceste servicii se facturează şi se încasează separat de către operatori.

Astfel este necesar a se modifica şi completa Contractul de delegare nr.5035/05.03.2008, respectiv 
Contractul de delegare nr. 12057/2011 ,după caz, fiind cuprinse la categorii de servicii conexe, în urma 
indentificării de către operator a unui segment de activităţi conexe serviciului de salubrizare

Potrivit art. 47 alin.4 lit.e) şi alin. 4A1 din Legea 51/2006 Constituie contravenţie în domeniul 
serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte: 
practicarea unor preţuri şi/sau tarife neaprobate sau mai mari decât cele aprobate de autorităţile 
administraţiei publice locale,

Prin derogare de la dispoziţiile art. 8 alin. (2) lit, a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002. cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru încălcarea repetată a faptelor prevăzute la art. 47 alin. (4) 
operatorii economici se sancţionează cu amendă în cuantum de 5% din cifra de afaceri.

Pe considerentele prevăzute în art. 3 alin 2 din Legea 51/2006 în organizarea, funcţionarea şi 
dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice interesul general al colectivităţilor locale este prioritar. 
Prevederile prezentei legi vizează satisfacerea cât mai completă a cerinţelor utilizatorilor, protejarea 
intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul colectivităţilor locale, precum şi 
dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale a fost elaborat prezentul proiect de hotarare in 
scopul de a conduce la o mai buna protecţie a mediului înconjurător s i , totodată, pentru a răspunde nevoilor 
cetăţenilor municipiului.

Fata de cele de mai sus va supunem spre analiza ,verificare si aprobare prezentul proiect de hotarare 
cu privire la stabilirea cuntumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice şi a tarifelor 
practicate de SC Salco Serv SA începând cu 01.03.2021
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Notă explicativă privind tarifele

M U N IC IP IU L FAGARAŞ
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în fundamentarea preţului pentru serviciul prestat de operatorul de salubritate SC SALCO SERRV 
SA pentru activitatea de colectare separată şi transportul deşeurilor de la populaţie (rezidual şi 
biodegradabil-frecvenţă minimă) respectiv de la agenţi economici, au fost luate în considerare 
cheltuieli cu munca vie după cum urmează :

Fundamentarea preţului a avut în considerare Organigrama pentru anul 2021, aprobată 
prin Hotărârea AGA nr. 1 din 17.11.2020
încadrările salariale sunt stabilite prin aprobarea de către Consiliul de Administraţie a 
unei grile salariale. Acest lucru un putea fi efectuat înainte de aprobarea organigramei, 
prin urmare pe fişele de fundamentare sunt folosite estimări care să permită flexibilitatea 
procesului decizional.
Cheltuielile cu munca vie nu cuprind doar salariile efective ale fiecărui angajat, ci ele 
sunt alcătuite din contribuţii ale angajatorului, cheltuieli asigurătorii, tichete de masa, o 
estimare a unui necesar de resurse umane care să fie angajate în prestare suplimentar
programului cotidian de lucru, personal de înlocuire a angajaţilor în intervale aferente
concediilor de odihnă sau concediilor medicale, libere legale etc.
în SC SALCO SERV SA apar cu o frecvenţă crescută probleme tehnice la utilaje, astfel 
încât activitatea cotidiană un poate fi estimată ad literam, neexistând o constanţă şi 
implicit predictibilitate.
Cu fiecare ocazie în care apar schimbări în soluţiile tehnice, se generează obligativitatea 
de apariţie a orelor suplimentare şi implicit costuri suplimentare, 

în fundamentări este obligatoriu să se ia în considerare toate variabilele care pot apărea astfel încât 
prestaţia să un fie influenţată negativ.

Cu toate acestea, în ciuda variabilelor descrise anterior care vor fi considerate cu titlu de exemplu şi
nu ca un întreg, în fundamentarea preţului pentru persoane fizice s-au luat în considerare
următoarele: un nr. de 10 salariaţi- conducători auto, 14 lucrători în salubrizare, 6 lucrători în 
salubrizare pentru manipularea deşeurilor în vederea pregătirii transporturilor la FIN ECO, procent 
de 65% din costurile angajate pentru personalul TESA, procent de 65% din costurile angajate 
pentru personalul atelierului auto (mecanici+electrician), iar pentru persoane juridice următoarele: 
un număr de 6 salariaţi- conducători auto, 10 lucrători în salubrizare, 4 lucrători în salubrizare 
pentru manipularea deşeurilor în vederea pregătirii transporturilor la FIN ECO, procent de 30% din 
costurile angajate pentru personalul atelierului auto (mecanici+electrician), procent de 30% din 
costurile angajate pentru personalul TESA .

Cu cconsideraţie,

DIRECTOR GENERAL

Societate inscrisa Registrul de 
evidenta al prelucrărilor de date cu 
caracter personal cu notificarea nr. 

33559

Capital social: 405 .884 ,00  Lei 
Cont BRD: R 028 BRDE 080SV 0519 2750 800 
Cont Banca TRANSILVANIA R 039 BTRL 0080 1202162536XX  
Cont Raiffeisen Bank R 061 RZBR 0000 0600 0739 3993
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HOTĂRÂREA N R .296 
din  data de 28 n o iem b rie  2019

- privind modificarea şi completarea HCL nr.5/2019 şi HCL nr.4/2019 prin stabilirea cuntumului 
taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice şi a tarifelor pentru anul 2020

*

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, în tru n it în  şed in ţă  ordinară,
Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr. 73153 / 20.11.2019 

şi raportul Direcţiei Administraţie Publica Locala nr. 73153/ 1/ 20.11.2019 se supune spre analiză 
,verificare şi modificarea şi completarea HCL nr.5/2019 şi HCL nr.4/2019 prin stabilirea 
cuntumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice şi a tarifelor pentru anul 2020,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi 
agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie 
socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,

In conformitate cu prevederile art. 2 alin 1. art. 5, art.6 alin 1 şi 2, art. 8, art. 9 alin 1 art.20, 
art. 24 alin 1 si 5, art.26 şi urm  din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, nr.101/ 2006, 
actualizata,ale art. 3 alin 1 si alin 2 , art. 6, art. 7, art. 8 alin 1 si alin 3 lit. j), art. 9 alin 1 lit. d), art. 
41 alin 3 lit cj, art. 42 alin îşi 4, art. 43 alin 2- 5 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, republicata, cu modificările si completările ulterioare, art.8 , art.11, art.15 din 
Ordinul ANRE nr. i 09/ 2007privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, 
art.454,art. 484 alin 1-3, art. 486 şi urm din Legea 227/2015 privind Codul fiscal,

Având în vedere Nota de fundamentare a operatorului de salubritate SC Salco Serv SA cu 
nr. 4921/ 08.11.2019 înregistrată la Municipiul Făgăraş cu nr. 71.707/ 08.11.2019 în care se indică 
nivelul taxei de salubritate cu un cost de 14,815 lei/persoană/lună, iar pentru persoane juridice de 
!49>937 lei/'mc, precum şi Nota de fundamentare a taxei de salubritate nr. 4971/ 13.11.2019 
înregistrată la Municipiul Făgăraş cu nr.72.300/ 13.11.2019 în care se indică un nivel de 13,41 
lei/persoană/lună şi pentru persoane juridice 149,28 lei/mc; Adresa SC Salco Serv SA nr. 
5002/ 14.11.2019, înregistrată la Municipiul Făgăraş cu nr. 72.488/ 14.11.2019 prin care transmite 
fişele de fundamentare aferente serviciilor conexe; Fişa elementelor de cheltuială pentru persoane 
fizice semnată şi Fişa elementelor de cheltuială pentru persoane juridice; Adresa SC Salco Serv SA 
nr. 5146/ 22.11.2019 înregistrată la municipiul Făgăraş cu nr. 73.621/ 25.11.2019; Adresa Direcţiei 
Buget-Finanţe prin Serviciul Venituri Bugetare nr. 73.301/ 21.11.2019 prin care se indică numărul 
de persoane pentru care s-a calculate debit pe anul 2019 pentru taxa special de salubritate

Respectând preverile art. 17 şi urm din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, 
modificată şi completată, ale Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, modificată şi completată, ale OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamnete 
electrice şi electronice, modificată şi completată ,ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale

Având în vedere prevederile Legii Nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, procesul-verbal de afişare cu 
nr.72664/ 15.11.2019 al dezbaterii publice pentru prezentarea taxei special de salubritate- persoane 
fizice- pentru activitatea de colectare, transport, stocare temporară, sortare şi depozitare finală a 
deşeurilor reziduale şi biodegradabile, a tarifului pe mc-persoane juridice- pentru activitatea de 
colectare, transport, stocare temporară, sortare şi depozitare finală a deşeurilor reziduale şi
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biodegradabile precum şi a celorlalte tarife fundamentate aferente anului 2020 si Dezbaterea 
publica din data de 26.11.2019 cu nr. inregistrare. 73.797.

Luând in considerare art. 129, alin (2), lit. b), alin. 4 lit c) din Ordonanţa de Urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. c) si ale art.196 alin.i lit.a) din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.I. -  începând cu data de 01 ianuarie 2020 se aprobă modificarea şi completarea art.i al 
HCL nr.5/2019 care va avea următorul conţinut:
” începând cu data de 01 ianuarie 2020 se stabileşte taxa specială de salubritate pentru persoane 
fizice în cuantum de 9 lei/persoană/lună”. -

~A rt.IL  -  începând cu data de 01 ianuarie 2020 se aprobă modificarea şi completarea art.2 al 
HCL nr.5/2019 care va avea următorul conţinut:
” începând cu data de 01 ianuarie 2020 se stabileşte tariful în cuantum de 7,57 lei/persoană/lună 
fără TVA, respectiv de 9 lei /  persoană/lună cu TVA înclus aferent acţiunii de colectare, transport, 
stocare temporară, sortare, depozitare finală.

Art.III. -  începând cu data de 01 ianuarie 2020 se menţine tariful aferent activităţilor de 
colectare, transport sortare şi stocare temporară a deşeurilor de ambalaje din deşeurile municipal 
în cuantum de 704,10 lei/to, aprobat prin HCL nr. 208/ 2019.

! Art.IV. -  începând cu data de 01 ianuarie 2020 se aprobă modificarea şi completarea art.6 al 
HCL nr.5/2019 care va avea următorul conţinut:
” începând cu data de 01 ianuarie 2020 se modifică tariful pentru privind activitatea de colectare, 
transport, stocare temporară, sortare şi depozitare finală conţinând şi contribuţia la economia 
circulară a deşeurilor reziduale şi biodegradabile din deşeurile menajere de la agenţii economici 
din Municipiul Făgăraş având valoarea de 100,84 lei/mc fără TVA, respectiv de 120 lei/mc cu TVA 
înclus”

Art.V. -  începând cu data de 01 ianuarie 2020 se m enţine tariful aferent activităţii de ridicat, 
transportat si depozitat deşeuri vegetale din gospodarii având valoarea de 81,26 lei/mc fără TVA, 
respectiv de 96.70 lei/m c cu TVA inclus, aprobat prin art. 7 din HCL nr. 5/2019 
v Art.VI. -  începând cu data de 01 ianuarie 2020 se menţine tariful aferent activităţii de ridicat, 

transportat si depozitat deşeuri provenite din demolări si construcţii având valoarea de 81,26 
lei/mc fără TVA, respectiv de 96.70 lei/mc cu TVA inclus, aprobat prin art. 8 din HCL nr. 5/2019 
' Art.VII. -  începând cu data de 01 ianuarie 2020 se menţine tariful aferent activităţii de ridicat, 

transportat si depozitat deşeuri voluminoase având valoarea de 62,60 lei/mc fără TVA, respectiv de 
74.49 lei/mc cu TVA inclus, aprobat prin art. 9 din HCL nr. 5/ 2019.
• Art.VIII. -  începând cu data de 01 ianuarie 2020 se menţine tariful pentru activitatea de 

ridicat, tansportat-depozitat deşeuri abandonate - încărcate mecanizat la 127,35 lei/oră fără TV, 
respectiv 151,55 lei/oră TVA inclus, aprobat prin art. 10 din HCL nr. 5/ 2019.

Au-t.IX. -  începând cu data de 01 ianuarie 2020 se menţine tariful pentru activitatea de ridicat, 
tansportat-depozitat deşeuri abandonate - încărcate manual la 73,75 lei/oră fără TV, respectiv 
87,76 lei/oră TVA inclus, aprobat prin art. 10 din HCL nr. 5/ 2019.

Art. X. - începând cu data de 01 ianuarie 2020 se aprobă modificarea Anexei nr. 18 la 
Regulamentul Serviciului Public de Salubritate al Municipiului Făgăraş aprobat prin HCL nr. 
4/2019 conform valorilor aprobate la Art.I-Art.X, reprezentaând Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. XI. - începând cu data de 01 ianuarie 2020 tariful pentru activitatea de colectare, 
transport- depozitare deşeuri reziduale şi biodegradabile solicitate pe bază de comandă de 
persoanele fizice pentru 1 mc ( comenzi suplimentare) în cuantum de 80,49 lei/mc fără TVA, se 
aplică până la momentul modificării şi completării, conform standardelor de cost.

Art. XII. - Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate din municipiul 
Fagaras prin incredintare directa nr. 5035/ 05.03.2008 se modifică şi se completează 
corespunzător prin Act adiţional.

Art. XIII. - Se imputerniceste Primarul Municipiului Făgăraş să semneze Actul adiţional la 
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate din municipiul Fagaras prin 
încredinţare directa nr. 5035/ 05.03.2008 precum si toate documentele ce vor rezulta ca efect al 
prezentei ho ta ra ri.
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A rt. XIV. - începând cu data de oi ianuarie 2020 se menţin prevederile Regulamentului 
Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraş, aprobat prin HCL 4/2019 cu modificările 
şi completările aprobate prin HCL nr. 208/2019 şi prin prezenta hotărâre.

A rt. X V .- De la data prezentei hotărâri orice prevedere contrară se revocă.
A rt. XVI -In iţiatorul proiectului, semnatarii raportului de specialitate isi asuma 

responsabilitatea pentru veridicitatea, autenticitatea, realitatea stabilirii taxei/tarifelor de 
salubritate supuse aprobării, apreciind ca astfel se asigura respectarea principiului “ recuperării 
integrale a costului serviciului”.

A rt.X V II Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul 
Municipiului Fagaras, prin Serviciul de Utilităţi Publice , Biroul Horticol şi Direcţia Buget-Finanţe 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Fagaras si S.C. SALCO SERV S.A.

A rt.X V III. -Prezenta hotarare se aduce la cunostiinta publica , respectiv se comunica 
Primarului Municipiului Făgăraş, celor nominalizaţi cu aducerea la indeplinire si.se comunica 
Instituţiei Prefectului in vederea exercitaţii controlului cu privire la legalitate.

Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi p en tru ,ab ţin eri, ~~ impotriva 
Consilieri în funcţie - 19 
C onsihen prezenţi -16

Prezenta hotărâre se comunică:
- lex.Dosar de şedinţă
- lex.Colecţie
- lex.Prefectură
- lex.Primar
- lex.Secretar general
- lex.S.C. SALCO SERV SA.
- îex. Serviciul de Utilităţi Publice
- îex. Biroul Horticol
- 1 ex.Direcţia Buget - Finanţe
- 1 ex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă
- 1 exAfîşare

Cod: F-50
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CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAŞ
ada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: U040 263 211 313, Fax: 0040 268 213 020 

Web: vwvw.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.5 
din data dc 30 ianuarie 2019

- stabilirea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice, modificarea tarifului 
pentru juridice privind colectare separata si transport deşeuri reziduale si biodegradabile de la 

agenţii economici din Municipiul Făgăraş, stabilirea tarifului pentru colectare, transport, stocare 
temporară şi sortare deşeuri hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeuri municipale, stabilirea tarifului 
pentru ridicare, transport şi depozitare D.E.E.E.şi modificarea unor tarife aferente contractului dc 

concesiune nr. 12. 057/01.06.2011 începând cu data de 01 ianuarie 2019

CONSILIUL LOCAL AL M U NIC IP IU LU I FĂGĂRAŞ, 
în trun it în şedinţă ordinară,

Analizând Expunerea de motive a Primarului municipiului Fagaras nr. 40.043 /1/13.12.2018 
şi raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publica Locala nr. 40.043 /13.12.2018 prin 
care se propunea stabilirea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice, 
modificarea tarifului pentru juridice privind colectare separata si transport deşeuri reziduale si 
biodegradabile de la agenţii economici din Municipiul Făgăraş, stabilirea tarifului pentru colectare, 
transport, stocare temporară şi sortare deşeuri hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeuri municipale, 
stabilirea tarifului pentru ridicare, transport şi depozitare D.E.E.E.şi modificarea tarifelor pentru 
activitatea de măturat stradal din contractul de concesiune începând cu data dc 01 ianuarie 2019,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-socialc, buget finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, 
învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, precum şi al Comisiei 
pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,

In conformitate cu prevederile art. 2 alin 1. art. 5, art.6 alin 1 şi 2, art. 8, art. 9 alin 1 art.20, 
art. 24 alin 1 si 5, art.26 şi urm din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, nr. 101/2006, 
actualizata,ale art. 3 alin 1 si alin 2 , art. 6, art. 7, art. 8 alin 1 si alin 3 lit. j), art. 9 alin 1 lit. d), ari. 
41 alin 3 lit c), art. 42 alin Îşi 4, art. 43 alin 2- 5 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, republicata, cu modificările si completările ulterioare, art.8 , art. 11, art.15 din 
Ordinul ANRE nr. 109/2007privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, art. 486 şi 
urm din Legea 227/2015 privind Codul fiscal,

Ţinând cont de prevedrile Legii nr. 116/2002 privind privind prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale şi ale HG nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale,

Respectând preverile art. 17 şi urm. din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, 
modificată şi completată, ale Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, modificată şi completată, ale OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamnete electrice 
şi electronice, modificată şi completată ,ale Legii 273/2006 privind finanţele publice locale,

Având în vedere prevederile Legii Nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, proccsul-verbal de afişare cu 
nr.37.399/22.11.2018 al dezbaterii publice pentru Regulamentul Serviciului Public de Salubritate al 
Municipiului făgăraş , precum şi Regulamentul privind aplicarea taxei special de salubritate si 
Dezbaterea publica din data de 05.12.2018 cu nr. înregistrare 38.994., precum şi Adresa
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Preşedintelui Consiliului de Administraţie al S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraş, înregistrată la 
Municipiul Făgăraş la nr. 38.740/04.12.2018,

Fată de proiectul iniţial ca urmare a dezbaterii publicii şi a întâlnirii publice s-au adus 
următoarele amendamente:

1. Cuantumul taxei speciale de salubritate pentru persoane fizice să fie 13 lei
2. Să nu se instituie taxa specială de salubritate pentru persoane juridice în cuantum de 

160 lei/mc ( Tva inclus) ci pentru acesată categorie de persoane să se perceapă 
încuntinnare tarif în cuantum de 134,45 lei/mc fără TVA, respectiv 160 lei/mc cu 
TVAinclus

3. Cetăţenii să completeze declaraţia de impunere unde se specifică pe propria 
răspundere numărul de persoane care locuiesc împreuna fără documente 
justificative. In cazul în care se constată că, de fapt, sunt mai multe persoane la 
adresa respectivă, se vor lua următoarele măsuri:
-să se aplice amenda contravenţionala foarte mare;

-să se plătească contravaloarea taxei pentru fiecare persoană nedeclarată iniţial, de 
la data de 01.01.2019;

-să se aplice măsurile prevăzute în Codul penal pentru fals în declaraţii;

-pentru cei plecaţi în străinătate, care nu depun declaraţie de impunere la Serviciul 
Venituri Bugetare (se poate face şi online), se va achita din oficiu taxa pentru trei 
luni, pentru o persoană. In cazul în care se va depune această declaraţie, se va 
achita taxa pentru perioada în care vor sta la Făgăraş.

4. Informarea, educarea si conştientizarea cetăţenilor privind drepturile, obligaţiile, 
categoriile de deşeuri si modalitatea de colectare selectiva prin amplasarea de panouri 
reprezentative in proximitatea punctelor de colectare,

Luând in considerare prevederile HCL.nr.4/30.01.2019, anexa nr.II privind Regulament de 
aplicare a taxei speciale de salubrizare, art. 36, alin (2), lit. b)şi d ) , alin. 4 lit c ) , alin (6), lit. a), pct. 
14, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi 
completată,

In temeiul art. 45 alin. (3) si ale art.115 alin.I lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE:

A rt.l. -  începând cu data de 01 ianuarie 2019 se stabileşte taxa specială de salubritate 
pentru persoanele fizice în cuantumul de 13 lei / persoană.

Art.2. - începând cu data de 01 ianuarie 2019 se stabileşte tariful în cuantum de 10, 93 
lei/persoană fără TVA, respectiv de 13 lei / persoană cu TVA înclus aferente acţiunii de colectare, 
transport, stocare temporară, sortare, depozitare finală conţinând şi contribuţia la economia 
circulară, a deşeurilor reziduale şi biodegradabile din deşeurile menajere,

Art. 3. - Se aprobă exceptarea de la plata taxei speciale de salubritate a persoanelor 
desemnate la art. 18 alin 1 din Regulamentul privind aplicarea taxei speciale de salubritate.

Art. 4. - Se aprobă reducerea cu 50% a taxei speciale de salubritate pentru persoanele 
desemnate la art. 18 alin 2 din Regulamentul privind aplicarea taxei speciale de salubritate în 
condiţiile Legii 116/2002.

Art. 5 -  începând cu data de 01 ianuarie 2019 se stabileşte tarifului pentru colectare, 
transport, stocare temporară şi sortare deşeuri hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeuri municipal- 
deşeuri de ambalaje- în cuantumul de 617,51 lei TVA cu taxare inversă.

Art. 6. - începând cu data de 01 ianuarie 2019 se modifică tariful pentru juridice privind 
colectarea separată şi transport deşeuri reziduale şi biodegradabile de la agenţii economici din
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făgăraş având valoarea de 134,45 lei/mc fără TVA, respectiv de 160 lei/mc cu TVA

7̂ US Art 7 ' începând cu data de 01 ianuarie 2019 se modifică tariful aferent activităţii de 
-ansportat si depozitat deşeuri vegetale din gospodarii având valoarea de 81,26 lei/mc fără 

^w espec tiv  de 96.70 lei/mc cu TVA inclus.
1 f r r t . 8 .  - începând cu data de 01 ianuarie 2019 se modifică tariful aferent activităţii de 

'jicat li ansportat si depozitat deşeuri provenite din demolări si construcţii având valoarea de 81,26 
iei/mc W ă TVA, respectiv de 96.70 lei/mc cu TVA inclus.

Art.9. - începând cu data de 01 ianuarie 2019 se modifică tariful aferent activităţii de 
ndical, transportat si depozitat deşeuri voluminoase având valoarea de 62,60 lei/mc fără TVA, 
respectiv de 74.49 lci/mc cu TVA inclus.

Art. 10. - începând cu data de 01 ianuarie 2019 se stabileşte tarifului pentru activitatea de 
ridicat, tansportat-depozitat deşeuri abandonate - încărcate mecanizat ia 127,35 lei/oră fără TV, 
respectiv 151,55 lei/oră TVA inclus.

Art. 11. - începând cu data de 01 ianuarie 2019 se stabileşte tarifului pentru activitatea de 
ridicat, tansportat-depozitat deşeuri abandonate - încărcate manual la 73,75 lei/oră fără TV, 
respectiv 87,76 lei/oră TVA inclus.

Art.12. - Contractul de delegare a gestiunii activitatilor de maturat stradal si deszăpezire din 
municipiul Fagaras prin incredintare directa nr. 12057/2011 şi Contractul de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de salubritate din municipiul Fagaras prin incredintare directa nr. 
5035/05.03.2008 se modifică şi se completează corespunzător prin Act adiţional.

Art.13. - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Făgăraş sa semneze Actul adiţional la 
Contractul de delegare a gestiunii activitatilor de maturat stradal si deszăpezire din municipiul 
Fagaras prin incredintare directa nr.l2057/2011, şi Actul adiţional la Contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de salubritate din municipiul Fagaras prin incredintare directa nr. 
5035/05.03.2008 precum si toate documentele ce vor rezulta ca efect al prezentei hotarari .

Art.14.- De la data prezentei hotărâri orice prevedere contrară se revocă.
Art.15.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 

Primarul Municipiului Fagaras prin Direcţia Administraţie Publica Locala şi Direcţia economică 
din cadrul aparatului dc specialitate la Primarului Municipiului Fagaras si S.C. SALCO SERV
S.A.Făgăraş.

Art. 16. -Prezenta hotarare se aduce la cunostiinta publica , respectiv sc comunica Primarului 
Municipiului Făgăraş, celor nominalizaţi cu aducerea la îndeplinire si se comunica Instituţiei 
Prefectului in vederea exercitaţii controlului cu privire la legalitate.
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HOTĂRÂREA NR.4 
din data de 30 ianuarie 2019

- privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraş, a 
Regulamentului privind aplicarea taxei speciale de salubritate, precum şi modificarea şi 

completarea, începând cu data de 01.01.2019, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de salubritate din municipiul Fagaras prin încredinţare directa nr. 5035/05.03.2008 şi a 

Contractului de delegare a gestiunii activităţilor de măturat stradal şi deszăpezire din Municipiul
Făgăraş prin încredinţare directă nr. 12.057/2011

C O N S IL IU L  LOCAL AL M U N IC IP IU L U I FĂGĂRAŞ,
întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Fagaras nr.39.810/1 /12.12.2018, 
Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publica Locala nr.39.810/12.12.2018 şi 
completare la raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publica Locala nr. 1910/21.01.2019 
prin care se propune aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului 
Făgăraş, a Regulamentului privind aplicarea taxei speciale de salubritate, precum şi modificarea şi 
completarea, începând cu data de 01.01.2019, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de salubritate din municipiul Fagaras prin încredinţare directa nr.5035/05.03.2008 şi a 
Contractului de delegare a gestiunii activităţilor de măturat stradal şi deszăpezire din Municipiul 
Făgăraş prin încredinţare directă nr. 12.057/2011,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, 
învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, precum şi al Comisiei 
pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,

In conformitate cu prevederile art. 2 alin(l)şi alin (3) lit.k), art. 6 alin (1) lit. e),h) şi i), art. 
12, art. 13, art. 14, art.22 alin 2, art.26 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităţilor,modificată şi completată, ale art. 1 alin(2) lit.e) , art.3, art.6, şi urm, art.22, art 29 alin 
(6) ,  alin ( 8) şi alin (11) lit. m), art.30, art. 32 alin (1), art. 42 alin (2)şi alin (3) din Legea 51/2006 
a serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată, art.8 , a r t.ll, art. 15 din 
Ordinul ANRE nr. 109/2007privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, art. 486 şi 
urm din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, Dispoziţia Primarului nr. 1212/10.10.2018,

Respectând preverile art. 17 şi urm.din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, 
modificată şi completată, ale Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, modificată şi completată, ale OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamnete electrice 
şi electronice, modificată şi completată,

Potrivit reglementărilor prevăzute în Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de 
viaţă al populaţiei aprobate prin OMS nr. 119/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în 
Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de 
salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, în HG 745/2007 pentru 
aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de
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în Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al 
.^salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,

0nfOrm prevederilor art. 36 din Legea 100/2016 din Legea 100/2016 privind concesiunile 
\\ concesiunile de servicii, modificată şi completată, ale Legii 273/2006 privind finanţele 

loc ale,
Având în vedere prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

linistraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, procesul-verbal de afişare cu 
17.399/22.11.2018 al dezbaterii publice pentru Regulamentul Serviciului Public de Salubritate al 

Municipiului Făgăraş , precum şi Regulamentul privind aplicarea taxei speciale de salubritate si 
pezbaterea publica din data de 05.12.2018 cu nr. inregistrare 38.994, Adresa Preşedintelui 
Consiliului de Administraţie al S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraş, înregistrată la Municipiul Făgăraş 
la nr.38.740/04.12.2018, precum şi întâlnirea publică cu proces- verbal aferent nr. 810/10.01.2019, 

Faţă de proiectul iniţial ca urmare a dezbaterii publicii şi a întânirii publice s-au adus 
următoarele amendamente:

1. Cuantumul taxei speciale de salubritate pentru persoane fizice să fie  13 lei
2. Să nu se instituie taxa specială de salubritate pentru persoane juridice în cuantum de 

160 lei/mc (  Tva inclus) ci pentru acesată categorie de persoane să se perceapă 
încuntinuare tarif în cuantum de 134,45 lei/mc fără TVA, respectiv 160 lei/mc cu 
TVA inclus

3. Cetăţenii să completeze declaraţia de impunere unde se specifică pe propria 
răspundere numărul de persoane care locuiesc împreuna fără  documente 
justificative. In cazul în care se constată că, de fapt, sunt mai multe persoane la 
adresa respectivă, se vor lua următoarele măsuri:
-să se aplice amenda contravenţionala foarte mare;

-să se plătească contravaloarea taxei pentru fiecare persoană nedeclarată iniţial, de 
la data de 01.01.2019;

-să se aplice măsurile prevăzute în Codul penal pentru fals în declaraţii;

-pentru cei plecaţi în străinătate, care nu depun declaraţie de impunere la Serviciul 
Venituri Bugetare (se poate face şi online), se va achita din oficiu taxa pentru trei 
luni, pentru o persoană. In cazul în care se va depune această declaraţie, se va 
achita taxa pentru perioada în care vor sta la Făgăraş.

4. informarea, educarea si conştientizarea cetăţenilor privind drepturile, obligaţiile, 
categoriile de deşeuri si modalitatea de colectare selectiva prin amplasarea de 
panouri reprezentative in proximitatea punctelor de colectare.

Luând in considerare art. 36, alin (2), lit. b),c) si d), alin. 4 lit c) ,alin 5 lit a)şi b) alin (6), lit. 
a), pct. 9, si 14, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
modificată şi completată,

In temeiul art. 45 alin. (3) si ale art.115 alin.l lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂ U ŞT E :

A rt.l. -  Se aprobă Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraş, 
prezentat în Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre, cu aplicabilitate de la 01 
ianuarie 2019.
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A rt.3 -  Se aprobă Regulamentul privind aplicarea taxei speciale de salubritate cu 
ilitate de la 01 ianuarie 2019.
Art.4. - Contractul de delegare a gestiunii activitatilor de maturat stradal si deszăpezire din 

municipiul Fagaras prin incredintare directa nr. 12057/2011 şi Contractul de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de salubritate din municipiul Fagaras prin incredintare directa nr. 
5035/05.03.2008 se modifică şi se completează corespunzător prin Act adiţional.

Art.5. - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Făgăraş să semneze Actul adiţional la 
Contractul de delegare a gestiunii activitatilor de maturat stradal si deszăpezire din municipiul 
Fagaras prin incredintare directa nr. 12057/2011, şi Actul adiţional la Contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de salubritate din municipiul Fagaras prin incredintare directa nr. 
5035/05.03.2008 precum si toate documentele ce vor rezulta ca efect al prezentei hotarari .

Art.6 - Predarea Punctelor de precolectare a deşeurilor menajere şi biodegradabile 
reprezentând platformele împrejmuite şi a platformelor subterane se face prin încheierea unui 
proces-verbal de predare-primire.

Art.7 -  De la data prezentei hotărâri se revocă:HCL 250/27.09.2018, HCL 272/29.11.2017, 
HCL 14/28.01.2016 precum şi orice prevedere contrară.

Art.8. -  De la data prezentei hotărâri se revocă parţial HCL 45/31.03.2015 în sensul că se 
elimină reglementările cu privire la persoanele fizice.

Art.9. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 
Primarul Municipiului Fagaras prin Direcţia Administraţie Publica Locala şi Direcţia economică 
din cadrul aparatului de specialitate la primarului municipiului Fagaras si S.C. SALCO SERV
S.A.Făgăraş.

Art.10. - Prezenta hotarare se aduce la cunostiinta publica , respectiv se comunica 
Primarului Municipiului Fagaras, celor nominalizaţi cu aducerea la îndeplinire si se comunica 
Instituţiei Prefectului in vederea exercitaţii controlului cu privire la legalitate.

Prezenta hotărâre se comunică:
-1 ex. Dosarul de şedinţă 
-1 ex. Colecţie 
-1 ex. Prefectură 
-1 ex. Primar 
-1 ex. Secretar
-1 ex. Direcţiei Administraţie Publica Locala
-1 ex. S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraş
-1 ex.Direcţia Buget-Finanţe
-1 ex. Serviciul Venituri Bugetare
-1 ex. Compartiment Relaţii cu publicul, arhivă
-1 ex. Afişare.

Hotărârea s-a adoptat ci 
Consilieri în funcţie-19 
Consilieri prezenţi-18

PREŞEDIN TE DE ŞEDIN' 
MOTOC " XANDRU

adoptat cu 15 voturi p

Cod: F-50
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SALUBRIZARE FĂGĂRAŞ 
Ni. Reg'jtailCorrertuluI; J0:/1234/2002 

CUI: R014891753 
Tel / fax : 0268 213 255 

E-mail: 5ecret3riatsalcoserY@gmaii.com 
www.salco-~erv.ro

SALCO SERV S.A.

505200 FĂGĂRAŞ, ROMÂNIA, STR. NEGOIU 147

HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR NR. 1 DIN DATA DE
17.12.202(7

Adunarea Generala Ordinara a Act onarilor societăţii Sc Sa! ;o Sc:v Sa, reunita in şedinţa în 
d ita de 17.12.2020, lega! întrunită la sediul actionaru'ui unic, Municipiul Fagaras, care isi exercita 
atribuţiile prin Consiliul Local Fagaras

Cu participarea acticnariatului reprezentând 100% din cjpitalul social al societăţii, 
h  prezenta unui numarde 15 consilieri din totalul de 13 membri ai Cons fiului Local Fagaras, 

cu respectarea prevederilor legala aplicabile, in baza ordinii de zi s' a propunerilor consemnate in 
procesul verbal de sodinta din data de 17.12.2020

Adopta următoarea hotarare

HOTARARE

Art. 1 So aprobă ordinea de zi a ş dinţei Adunării Genera's a Acţmnarilor din data de 
17.12.2020

Art. 2 Se ia act de rapoartele intocmite in cadrul d jpartametuîui Resurse Umane cu privire 
la s tuatia societăţii Sc Salco Serv SA

A rt 3 Se ia act de rapoartele cu privire Ia ex* icutia mandatului directorului SC Salco Serv SA 
in perioada martie -  septembrie 2020

Art. 4 Se ia act de încetarea Contractului ds mandat a' Directorului General Moroşan Rareş
Cătălin.

Art. 5 Se ia act de Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 1 din 27.11.2020 prin care se 
numeşte în funcţ'a de Drector Genera! Interimar a doamnei Suciachi Maria.

Art. 6 Se ia act de raporta! ANAF rezultat in urma controlului efectuat pentru inten/alul 2015- 
2020 :n c hirul sociatati; Sc Salco Serv SA

Art. 7 Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale SC SALCO S'cRV SA actualizate, in 
confoiriitate cu preveoeriic legale;

Art. 8 Se aprobă Cota de Dezvoltare a societăţii Sc Salco Serv SA cu aplicare începând cu 
anul 2021

Art. 9 Se aprobă tarifele practicate de SC Sa!oo Serv SA pentru Municipiul Făgăraş, 
începând cu anul 2021

Art. 10 Se aproba desemnarea a 3 personane din cedrul Adurarii Generale a Act.onarilor 
cure sa faciliteze iniţierea proiectelor de Hotarare ele Consiliului Local de aprobare a cetei de 
dezvoltare şi a tarifelor practicate de SC SAI .CO SERV SA începănd cu anul 2021. Persoanele 
desemnate sunt Cupu Lucian, Paicu Cctfialia -  Cristina si Popa Ovid;u Nicolae.

Ar:. 11 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se num iste preşedintele Consiliului de 
/  Jministratie al SC Salco Serv Sa, Bogder Nicolae -  Dumitru.

PREŞEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE,
BOGDAN NI COL A ’ l  - DUMITRU/

/

SoctoMaintcritiRag itnT 1a 
evlderta al pntuenrilo' d» data cu
. > • j! ... ::'̂ 59

C apital soci I: 405.884 C' Lei 
Cont BRL'. R028 BRDE 08 V 0519 2750 803 
ContBanca TRANSILVANIA R039 BTRL 00C0 1202162538XX 
ContRaiffaisenBank ROG1 .;0000 0600 C739 3953

Pfigina1/1
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OFICIUL
JURIDIC
Consilier 

juridic T(1)

Aprobat, Adunarea Generală a Acţionarului MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ prin Consiliul Local - SALCO SERV SA 
Avizat, CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE prin Preşedinte BOGDAN NICOLAE-DUMITRU

ORGANIGRAMA 2021 S.C. SALCO SERV S.A.
AUDIT STATUTAR EXTER

AL ÎORITATEA PUBLICA TUTELARA 
-1 sau 2 funcţionari publici (cu mandat de reprezentare în AGA)

Comitet Nominalizare si Remunerare 
Secretar CA

COMITET AUDIT INTERN 
asigurat de APT Mun. Fagaras si 
Auditor intern T(1)

. ■ ■*." a  - j j ft.
lk V M

C.F.P.
Intern J
C.F.G.
Intern _ t

SECRETARIAT - Asistent manager T(1)
DIRECTOR GENERAL

SHr SERVICIU 
FINANACIAR - 

CONTABILITATE 
TMI

SEF SERVICIU 
COMERCIAL 

T(1)

SEF SERVICIU  
PRODUCŢIE  

1 (1) 'l i

Economist I
T(1)
Economist II
T(1)
Magaziner
T(1)
Casieri încasatori
casierie
T(2)
Casieri încasatori 
T(2)

S.C.I.M 
Intern

RMCM
Extern / Intern

GDPR
Extern / Intern

SSM si SU 
Extern / Intern

Funcţionar Administrativ I 
T(1) ’
Funcţionar Administrativ II
T(1) ’
Asistent reiaţii publice şi
comunicare
T(1)
Operator introducere si 
validare date T(1)

SERV. MEDIU SERV. TRANSPORTURI DEPARTAMENT PRODUCŢIE

Responsabil 
de mediu 
T(1)

SEF AUTOBAZA
T(1)

Serviciul IT/PC 
Tehnician întreţinere 
PC/Sisteme informatice

SERVICIUL
RESURSE
UMANE

Extern

Serviciu
CONSTRUCŢII

Serviciu
DDD

Şoferi profesionişti T(16)
Tehnician mecanic T(1)
Sudor T(1)
Electrician auto T(1)

MESERIAŞI
T(2)

Agenţi
DDD
T(2)

Aprobată în şedinţa AGA nr.1 data 17.12.2020

SECTOR DOMENIU 
PUBLIC

ADMINISTRATOR
T{1)

T
SECTOR
COLECTARE

ADMINISTRATOR
T(1)

SECTOR SORTARE

ADMINISTRATOR
T(1)

SECTOR
CENTRE
COLECTARE
ADMINISTRATOR
T(1)

MĂTURAT/
DESZĂPEZIT
T(30)

ÎNTREŢINERE 
SPATII VERZI 
T(22)

COLECTARE SORTARE
T(21) T(23)

1

1 1
1_____________

f i

S T R U C T U R A  D E P E R S O N A L SERV. DISPECERAT

C O N D U C E R E Dispeceri T(4)

6 c o n t r a c t e  d e  m a n d a t
E X E C U T IV

1 IAN - 31 DEC 
15 MAR - 15 NOI

126 contracte de munca (permanenţi) 
22 contracte de munca (sezonieri)



ROMANIA
JUDEŢUL BRAŞOV

LIU L
u. l-fX.irl'tl

Stracfsr «epublicii, Nr. 3. 505200, Tel: 0040 268 211 313. Fax: 0040 268 213 
Web: www.primarla-fagaras.ro, Email: secretariat@primar1a-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.48 
din data de 16 februarie 2018

-privind aprobarea cuantumului chiriei perceputa de SC SALCO SERV SA pentru
eurocontainerele de 1,1 mc

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară,
Analizând raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publica Locala nr. 

4954/08.02.2018, prin care se propune aprobarea cuantumului chiriei perceputa de S.C. SALCO 
SERV S.A.Făgăraş pentru eurocontainerele de 1,1 mc, Expunerea de motive a Primarului 
Municipiului Fagaras nr.4954/1/08.02.2018, Hotararea Consiliului de Administraţie a SC SALCO 
SERV SA nr. 6/2007,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi 
agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie 
socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum şi 
al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,

In conformitate cu prevederile art. 2 alin 1. art. 5, art.6 alin 1 lit.k), art. 8, art. 9 alin 1 lit.c), 
art. 24 alin 3 si 5 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, nr. 101/2006, actualizata,ale 
art. 3 alin 1 si alin 3 , art. 6, art. 7, art. 8 alin 1 si alin 3 lit. k), art. 9 alin 2 lit. d), art. 32 alin 1, lit e), 
art. 42 alin 4, art. 43 alin 3 si alin. 5 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

Ţinând cont de prevederile CAPITOLULUI VI art. 11 alin 2 din Contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de salubrizare din Municipiul Fagaras prin incredintare directa nr. 
5035/05.03.2008 , de Ordinul ANRSC NR. 109/2007, de Legea nr. 52 / 21 ianuarie 2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Legea Nr. 24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,modificata si completata,

Luând in considerare art. 36, alin (2), lit. b ) , alin. 4 lit f) , alin (6), lit. a), pct. 9, din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

In temeiul art. 45 alin. (1) si ale art.115 alin.l lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. -  Se aproba cuantumul chiriei perceputa de S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraş pentru 
eurocontainerele de 1,1 mc in valoare de 23 lei/ buc/lună , fara TVA .

Art.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 
Primarul Municipiului Fagaras prin Direcţia Administraţie Publica Locala din cadrul aparatului de 
specialitate la Primarului Municipiului Fagaras si S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraş.

Art.3. - Prezenta hotarare se aduce la cunostiinta publica, respectiv se comunica Primarului 
Municipiului Fagaras, celor nominalizaţi cu aducerea la indeplinire si se comunica Instituţiei 
Prefectului in vederea exercitaţii controlului, cu p rifire la  legalitate.

CO N TRA SEM N EA ZĂ ^) 
Secretarul municipiului, / f j  j  /  

LAURA ELENA Q ţ m C A  A A .

http://www.primarla-fagaras.ro
mailto:secretariat@primar1a-fagaras.ro
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Serviciul venituri bugetare N r.51.804/10.11.2020

Către,

Arhitectul sef 
ServipkfftJP

Ca urmare a solicitării dvs. cu privire la comunicarea numărului de persoane pentru 
care se calculează taxa de salubritate pentru anul 2020, va comunicam următoarele:

-numărul m ediu de persoane calculat ţinând seama de debitul anului 2020 inregistrat 
la data de 31.10.2020 si taxa/persoana este de 19.084 persoane (2.061.161 lei d e b it: 12 luni 
: 9 lei taxa/persoana /luna =19.084 persoane)

- numărul persoane extras din aplicaţia Simtax conform adresei este de 22.935 persoane

Nr. Crt Funcţia şi atribuţia Prenumele si numele Data Semnătura
1 şef serviciu venituri 

bugetare
Maria Boeriu 10.11.2020

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro
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Nr. 51804 /05. .20120

Către,

în atenţia D-nei Boeriu M aria

APROBAT 
PRIMAR 

SUCACIU GHEORG

Serviciul Venituri Bugetare

Prin prezenta vă solicităm respectuos să ne comunicaţi cel târziu până la data de 12.11.2020 
numărul exact de persoane fizice din Municipiului Făgăraş care au fost înregistrate în evidenţele 
fiscale cu taxa specială de salubritate pentru anul 2020.

Informaţia solicitată este necesară operatorului de salubritate SC Salco Serv SA în vederea 
stabilirii numărului de persoane la nivelul anului 2021 pentru care se prestează activitatea de 
salubrizare.

Vă mulţumim,

NR. CRT. FUNCŢIA ŞI ATRIBUŢIA NUMELE ŞI 
PRENUMELE DATA ^MNĂTURA

1. Arhitect Şef Boer Liliana 05.11.2020 r  A p
2 Sef serviciu UP Hârţoagă Ioana 05.11.2020 \

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro


CONSILIUL LO CA L AL COM ISIA 3
M UNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COM ISIA PENTRU SERVICII

PUBLICE, PENTRU COM ERŢ 
ŞI AGRICULTURĂ

AVIZ NR. / 18.02.2021

în aplicarea prevederilor art. 136 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ 
Comisia de specialitate nr.3 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 

hotărâre privind:

- stabilirea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice, precum si 
stabilirea/modificarea unor tarife practicate de S.C Salco Serv S.A Fagaras pentru beneficiari 
persoane fizice si juridice, incepand cu 01.03.2021.

Am endam ente propuse:



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 2
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE ORGANIZARE ŞI

DEZVOLTARE URBANISTICĂ. 
REALIZAREA LUCRĂRILOR 
PUBLICE, PROTECŢIA MEDIULUI 
ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA 
MONUMENTELOR ISTORICE ŞI DE 
ARHITECTURĂ

AVIZ NR. / 18.02.2021

în aplicarea prevederilor art. 136 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ 
Comisia de specialitate nr.2 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de hotărâre 
privind:

- stabilirea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice, precum si 
stabilirea/modificarea unor tarife practicate de S.C Salco Serv S.A Fagaras pentru beneficiari 
persoane fizice si juridice, incepand cu 01.03.2021.

Am endam ente propuse:

OerAvo TVA.
<M)Ci VC\ m o cioCc

J U J

PREŞEDINTE, 
Popa Ovîdiu

SECRETAR, 
Şuteu Marilena

C od : F -1 8



CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

COMISIA 6
COMISIA DE TURISM, RELAŢII 
EXTERNE ŞI INTEGRARE 
EUROPEANĂ

AVIZ NR. /18.02.2021

în aplicarea prevederilor art. 136 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ 
Comisia de specialitate nr.6 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 

hotărâre privind:

- stabilirea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice, precum si 
stabilirea/modificarea unor tarife practicate de S.C Salco Serv S.A Fagaras pentru beneficiari 
persoane fizice si juridice, incepand cu 01.03.2021.

Amendamente propuse:

7  h f
i  c A f __________ & A ! ____________________________________________

PREŞEDINTE,
Biza Radu

f t / b*

SECRETAR,

C od : F -1 8



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 4
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI

ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
CULTE, SĂNĂTATE, CULTURĂ. 
PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORTIVE 

ŞI DE AGREMENT

AVIZ NR. / 18.02.2021

în aplicarea prevederilor art. 136 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ 
Comisia de specialitate nr.4 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 

hotărâre privind:

- stabilirea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice, precum si 
stabilirea/modificarea unor tarife practicate de S.C Salco Serv S.A Fagaras pentru beneficiari 
persoane fizice si juridice, incepand cu 01.03.2021.

Amendamente propuse:

PREŞEDINT 
Gavrilă Dan

SECRETAR, 
Aldea Iuliana

C o d : F -I 8
\



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 5
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA

PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ. 
APĂRAREA ORDINII PUBLICE, 
RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI 
LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI, 
PROBLEMELE MINORITĂŢILOR

AVIZ NR. / 18.02.2021

în aplicarea prevederilor art. 136 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ 
Comisia de specialitate nr.5 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de hotărâre 
privind:

- stabilirea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice, precum si 
stabilirea/modificarea unor tarife practicate de S.C Salco Serv S.A Fagaras pentru beneficiari 
persoane fizice si juridice, incepand cu 01.03.2021.

Amendamente propuse:
a

PREŞEDINTE, 
Cenţiu Magdalena

SECRETAR,
Colibaş/Mădălin

C od : F -1 8


