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PROIECT HOTARARE NR. /
stabilirea cuntumului 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 de 
concesiune nr. 12. 057/01.06.2011 începând cu data de Ol ianuarie 2019

C O N S ILIU L LO C AL A L M U N IC IP IU LU I FĂGĂRAŞ, întrunit în
şedinţă......

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 cuntumului 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 si sortare deşeuri hârtie, metal, plastic si sticlă din deşeuri municipale, 
stabilirea tarifului pentru ridicare, iicuispoit şi depozitare D.E.E.E.şi modificarea tanfeioi p e n a u  

activitatea de măturat stradal din contractul de concesiune începând cu data de Ol ianuarie 2019,
Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local_________;
In confonnitate cu prevederile art. 2 alin l . art. 5, art.6 alin l şi 2, art. 8, art. 9 alin l art.20, 

art. 24 alin l si 5, art.26 şi urm din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, nr.l0l/2006, 
actualizata,ale art. 3 alin l si alin 2 , art. 6, art. 7, art. 8 alin l si alin 3 lit. j), art. 9 alin l 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.Îl, art.15 din 
Ordinul ANRE nr. l09/2007privind 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.l 16/2002 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, procesul-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 
Preşedintelui Consiliului de Administraţie al SC SALCO SERV SA înregistrată la municipiul 
făgăraş la nr. 38.740/04.12.2018,

Faţă de proiectul iniţial ca urmare a dezbaterii publicii şi a întănirii 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 
TVAinclus

3. Cetăţenii să completeze declaraţia de impunere unde se specifică pe propria 
răspundere numărul de persoane care locuiesc împreuna fără documente
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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)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. (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. -  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 încins 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 persoanele 
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 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 
Municipiul Făgăraş având valoarea de 134,45 lei/mc fără TVA, respectiv de 160 lei/mc cu TVA 
înclus

Art.7. - începând cu data de 01 ianuarie 2019 se modifică 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/mc cu TVA inclus

Art.8. - începând cu data de 01 ianuarie 2019 se modifică 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

Art.9. - începând cu data de 01 ianuarie 2019 se modifică 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.

Art. 10. - Începând cu data de 01 ianuarie 2019 se stabileşte tarifului pentru activitatea de 
ridicat, tansportat-depozitat deşeuri abandonate - încărcate mecanizat la 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 imputemiceste 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. 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 de specialitate la primarului municipiului Fagaras si SC SALCO SERV SA

Art. 16. -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 privire la legalitate.

Iniţiator, PRIMAR 
Sucaciu Gheorghe

Vizat pentru legalitate 
Secretarul Municipiului



Nr.

MUNICIPIUL F Ă G Ă R A Ş
/ 3 2 Z

FISA DE FUNDAMENTARE 
pentru stabilirea tarifului la activitatea de Ridicat,transport-depozitat deşeuri abandonate 

incepand cu 01.01.2019 pt-1 ora -incarcate mecanizat

SC SALCO SERV SA
Anexa 1

Z i u a Anul

Nr. Specificaţie 

Cheltuieli materiale din care 

Combustibil si lubrefianti 

Energie electrica tehnologica 

Piese de schimb, utilaje 

Materii prime si mat.consumabile 

Echipament de lucru si protecţia muncii 

Reparaţii

Amortizarea utilajelor si mij.de transport 

Redeventa

Cheltuieli cu protecţia mediului 

Alte servicii executate de terti 

Alte cheltuieli materiale 

Cheltuieli cu munca vie din care :

- salarii

- contribuţie asiguratorie-2.25%

-alte chelt.cu m-ca vie(tichete de masa)

Iei

Tarif propus lei/ora 

57.77 

56.98

---- j

0.08

0.06

0.08

0.08

0.35

0
0

0.08

0.06

67.9

L—

59.06

1.32

7.52

Lei

3 Taxe licenţa lei 0.38

4 Cheltuieli cu întreţinerea utilajelor lei 0

5 Cheltuieli cu depunera in rampa lei 0

6 Fd.pt.inchid.depozit lei ; 0

7 Alte cheltuieli lei 0.55

A Cheltuieli de exploatare(l+2+3+4+5) lei 127.02

B Cheltuieli financiare lei 0.33
I Cheltuieli totale(A+B) Lei/ 127.35

70 Profit-1 % Lei .

III Cota de dezvoltare

IV Venituri obţinute din activitatea de ridicat deşeuri 
vegetale si moloz(I+II+III)

V Cantitatea programata

VI Tarif exclusiv TVA(IVA')

VII TVA 19%

VIII TOTAL

1 DIRECTOR GENERAL'
— J -  . ţţ

Barsa Dragos



FISA DE FUNDAMENTARE
pentru stabilirea tarifului la activitatea de Ridicat,transport-depozitat deşeuri abandonate pe

SC SALCO SERV SA
Anexa 1

Nr.

3

4

5

6 

7 

A 

B
I
70

III

IV

domeniul public incepand cu 01.01.2019 pentru 1 ora incarcate manual
Specificaţie

Cheltuieli materiale din care Iei

Tarif propus lei/UM/Mc 

23.99

Combustibil si lubrefianti

Energie electrica tehnologica 

Piese de schimb, utilaje

Materii prime si mat.consumabile 

Echipament de lucru si protecţia muncii 

Reparaţii

Amortizarea utilajelor si mij.de transport 

Redeventa

Cheltuieli cu protecţia mediului-taxa circulatorie 

Alte servicii executate de terti 

Alte cheltuieli materiale

Cheltuieli cu munca vie din care :

- salarii

- contribuţie asiguratorie-2.25%

-alte chelt.cu m-ca vie(tichete de masa)

23.31

0.07

0.05

0.08

0.05

0.29

0
0

0.08

----1

Lei

Taxe licenţa

Cheltuieli cu întreţinerea utilajelor 

Cheltuieli cu depunera in rampa 

Fd.pt.inchid.depozit 

Alte cheltuieli

Cheltuieli de exploatare(l+2+3+4+5) 

Cheltuieli financiare

lei 

lei 

lei 

lei 

; lei 

Iei

lei

0.06

48.57

41.99

0.94

5.64

0.38

0
0
0

0.55

73.49

0.26
Cheltuieli totale(A+B)

Profit-1 %

Cota de dezvoltare

Venituri obţinute din activitatea de ridicat deşeuri 
vegetale si moloz(l+II+III)

Cantitatea programata

Lei/

Lei

Lei

Lei

1 h

73.75

'L
73.75

lora
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PROIECT HOTARARE NR. /
stabilirea cuntumului 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 de 
concesiune nr. 12. 057/01.06.2011 începând cu data de 01 ianuarie 2019

C O N S ILIU L LO C AL AL M UN ICIP IULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în
şedinţă......

Analizând Expunerea de motive a Primarului municipiului Fagaras nr. 40.043 / l / l 3.12.2018 
şi raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publica Locala nr. 40.043 /13.12.2018 prin 
care se propunea stabilirea cuntumului 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 tanieior pentru 
activitatea de măturat stradal din contractul de concesiune începând cu data de 01 ianuarie 2019,

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. 486 şi 
urm din Legea 227/2015 privind Codul fiscal,

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, procesul-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. inregistrare 38.994., precum şi Adresa 
Preşedintelui Consiliului de Administraţie al SC SALCO SERV SA înregistrată la municipiul 
făgăraş la nr. 38.740/04.12.2018,

Luând in considerare 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. (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. -  începând cu data de 01 ianuarie 2019 se stabileşte taxa specială de salubritate pentru 
persoanele fizice în cuantumul de 10, 93 lei/persoană fără TVA, respectiv de 13 lei / persoană cu 
TVA înclus.

http://www.primaria-fagaras.ro
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Art.2. -  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.3. - 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 
Municipiul Făgăraş având valoarea de 134,45 lei/mc fără TVA, respectiv de 160 lei/mc cu TVA 
înclus

Art.4. - începând cu data de 01 ianuarie 2019 se modifică 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/mc cu TVA inclus

Art.5. - începând cu data de 01 ianuarie 2019 se modifică 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

Art.6. - începând cu data de 01 ianuarie 2019 se modifică 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.

Art.7. - 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.8. - 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.9- De la data prezentei hotărâri orice prevedere contrară se revocă.
Art.10. - 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 SC SALCO SERV SA

Art. 11. - 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.

Iniţiator, PRIMAR 
Sucaciu Gheorghe

Vizat pentru legalitate 
Secretarul Municipiului 

LAURA ELENA GIUNCA

/ C A ur.
A  ̂ ' r y  . w,

J ' h  /D u O  ^



ROMAN IA
JUDEŢUL BRAŞOV

MUNICIPIUL
Iu [

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Nr. 40.043/1/13.12.2018
EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotarare al Consiliului Local privind stabilirea cuntumului 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 de concesiune nr. 12. 057/01.06.2011 începând cu data de 01 ianuarie 
2019

Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 , republicata, cu 
modificările si completările ulterioare, 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.

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. 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);
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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 G u v e r n u lu i  nr 196/2005 privind Fondul p~ntni 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.

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

Ţinând cont de notele de fundamentare ale SC SALCO SERV SA şi de prevederile HG nr. 
937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, taxele şi tarifele 
propuse a fi percepute de operator începând cu data de 1 ianuarie 2019 sunt detaliate în Anexa nr.l la 
prezentul proiect de hotărâre.

Fata de cele de mai sus va supunem spre analiza ,verificare si aprobare prezentul proiect de 
hotarare privind stabilirea cuntumului 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 de concesiune nr. 12. 057/01.06.2011 începând cu data de 01 ianuarie 2019
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LA PROIECTUL DE HOTARARE AL CONSILIULUI LOCAL 
- privind stabilirea cuntumului 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 de 
concesiune nr. 12. 057/01.06.2011 începând cu data de 01 ianuarie 2019

Nr.40.043 /13.12.2018 
Repartizat pentru avizare 

la comisia

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 
sej'viciilor 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. ”

f  y

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;
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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. 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 flecare 
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 prevederilor art.9 alin.l lit.a) din OUG 5/2015 pentru a asigura tratarea corectă a 
tuturor DEEE colectate şi pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare separată a DEEE, preluarea 
DEEE provenite de la gospodăriile particulare se realizează de către serviciul public de colectare a 
DEEE organizat potrivit art. 36 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

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.



Ţinând cont de indeplinirea condiţiilor prevăzute de art.8 , art.l 1, 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, respectiv:
- nota de fundamentare nr. 5904/26.11.2018 a SC SALCO SERV SA pentru instituirea taxei speciale 
de salubritate pentru persoane fizice şi juridice, înregistrată de la municipiul Făgăraş la nr. 
37.799/27.11.2018, modificată cu Nota de fundamentare nr.6163/12.12.2018 a SC SALCO SERV SA 
pentru instituirea taxei speciale de salubritate doar pentru persoane fizice, înregistrată de la 
municipiul Făgăraş la nr.39.945/12.12.2018, ca urmare a dezbaterii publice din data de 05.12.2018 
consemnată în procesul-verbal nr. 38994.
- nota de fundamentare nr. 5905/26.11.2018 a SC SALCO SERV SA pentru tarifele de colectare şi 
transport , de stocare şi selectare a deşeurilor de ambalaje, înregistrată la municipiul Făgăraş la nr. 
37.800/27.11.2018
- nota de fundamentare nr. 5774/16.11.2018 a SC SALCO SERV SA pentru modificarea de tarife 
aferente activităţii de ridicat, transportat si depozitat deşeuri vegetale din gospodarii, activităţii de 
ridicat, transportat si depozitat deşeuri provenite din demolări si construcţii şi aferentă activităţii de 
ridicat, transportat si depozitat deşeuri voluminoase, înregistrată la municipiul Făgăraş la nr. 
37.110/20.11.201
- prevederile HG nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 
cu privire la faptul că începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe ţară 
garantatm plată, prevăzut la se stabileşte,.la-suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de 
lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 12,43 lei/oră, iar pentru personalul încadrat pe 
funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în 
domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include 
sporuri şi alte adaosuri, se majorează de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de 
lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră.

Taxele şi tarifele propuse a fi percepute de operator începând cu data de 1 ianuarie 2019 sunt 
detaliate în Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre.
Taxa specială de salubritate reprezintă contravaloarea acţiunii de colectare, transport, stocare 
temporară, sortare, depozitare finală conţinând şi contribuţia la economia circulară, a deşeurilor 
reziduale şi biodegradabile din deşeurile menajere

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 inconjurător si , 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 privind privind stabilirea cuntumului 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 de concesiune nr. 12. 057/01.06.2011 începând cu data de 01 ianuarie 2019

Nr.
Crt.

Nume/Prenume Funcţia Data Semnatu^?

1 Ciont Valentin Viceprimar 13.12.2018
2 Hartoaga Ioana Director DAPL 13.12.2018 Jt



Anexa 1 la HCL nr-

T A B E L  C U  T A X E L E  / T A R IF E L E  P R A C T IC A T E

Nr crt Activitate conform Legii 101/2007 actualizata - denumire Cod
1. Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din 

activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului 
de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori

Al

2. Colectarea, transportul şi depozitarea DEEE A2

3. Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice A3
4. Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau 

de îngheţ;
A4

i

i
Nr
crt

LOCALITATE ACTIVITATE TARIFE
Cod Componenta UM Valoare -lei Temei legal Observaţii

1 FAGARAS Al Colectare separata si transport deşeuri 
reziduale si biodegradabile de la 
populaţie

Lei/pers/
luna

13 cu TVA 
inclus

Conform
fundamentare

Taxa locala

Al Colectare separata si transport deşeuri 
reziduale si biodegradabile de la 
agenţii economici

Lei / mc |160 cu TVA 
'.inclus

Conform
fundamentare

Tarif

Al Ridicat, transportat si depozitat deşeuri 
vegetale din gospodarii

Lei/mc '96.70 cu TVA 
tinclus

Conform
fundamentare

Tarif

Al Ridicat, transportat si depozitat deşeuri 
provenite din demolări si construcţii

Lei/mc i96.70 cu TVA 
ţinclus

Conform
fundamentare

Tarif

Al Ridicat, transportat si depozitat deşeuri 
voluminoase

Lei/mc 74.49 cu TVA 
•inclus

Conform
fundamentare

Tarif

Al Colectare, transport, stocare temporară Lei/to >617,51 TVA cu Conform Tarif



şi sortare deşeuri hârtie, metal, plastic 
şi sticlă din deşeuri municipal conform 
art. 17 alin. 1 lit f) din Legea 211/2011

taxare inversă fundamentare

A2 Ridicare, transport şi depozitare 
D.E.E.E.

Lei/mc 0

A3 Maturat stradal manual Lei/lOOOmp 26.5 fără TVA HCL
209/27.07.2018

Tarif

A3 Maturat stradal mecanizat Lei/lOOOmp 19 fără TVA HCL
209/27.07.2018

Tarif

A3 Curatat rigole Lei/lOOOmp 143.00 fără 
TVA

HCL
209/27.07.2018

Tarif

A3 întreţinere stradală Lei/lOOOmp '8.00 fără TVA HCL
209/27.07.2018

Tarif

A3 Stropit carosabil Lei/lOOOmp 12.95 fără TVA HCL
209/27.07.2018

Tarif

A3 Spalat carosabil Lei/1000 
mp

25.85 tară TVA HCL
209/27.07.2018

Tarif

A3 Ridicat -  transportat - depozitat gunoi 
stradal la depozit FIN ECO (pietriş, 
nisip, deşeuri de la curatat rigole, 
deşeuri din maturat stradal) - deseu 
inert

Lei/mc 76.2 fără TVA HCL
209/27.07.2018

Tarif

A4 Deszăpezire Cf HCL 
209/27.07.2018

Tarif

A4 îndepărtare manuala a zăpezii si 
poleiului

Lei/ora '18 fără TVA Cf HCL 
165/31.07.2017

Tarif

A4 împrăştiat manual de material 
antiderapant

Lei/ora 18 fără TVA Cf HCL 
165/31.07.2017

Tarif

A4 Curatarea si transportul zăpezii de pe 
caile publice si menţinerea in 
funcţiune a acestora pe timp de polei si 
inghet - autosararita

Lei / ora 113 fără TVA Cf HCL 
165/31.07.2017

Tarif

A4 Curatarea si transportul zăpezii de pe 
caile publice si menţinerea in

Lei/ora 148 fără TVA Cf HCL 
165/31.07.2017

Tarif



funcţiune a acestora pe timp de polei si 
inghet - autobasculanta cu lama

A4 Curatarea si transportul zăpezii de pe 
caile publice si menţinerea in 
funcţiune a acestora pe timp de polei si 
inghet -tractor cu plug / lama

Lei/ora 61 fără TVA CfHCL
165/31.07.2017

Tarif

A4 Curatarea si transportul zăpezii de pe 
caile publice si menţinerea in 
funcţiune a acestora pe timp de polei si 
inghet -tractor cu sararita

Lei/ora 50 fără TVA CfHCL
165/31.07.2017

Tarif

A4 Curatarea si transportul zăpezii de pe 
caile publice si menţinerea in 
funcţiune a acestora pe timp de polei si 
inghet - autoincarcator

Lei/ora 63 fără TVA CfHCL
165/31.07.2017

Tarif

A4 Curatarea si transportul zăpezii de pe 
caile publice si menţinerea in 
funcţiune a acestora pe timp de polei si 
inghet - multicar TREMO ( cu sararita 
sau lama fata)

Lei/ora 50 fără TVA CfHCL
165/31.07.2017

Tarif

A4 Curatarea si transportul zăpezii de pe 
caile publice si menţinerea in 
funcţiune a acestora pe timp de polei si 
inghet - unimog cu sararita sau cu 
lama

Lei/ora 50 fără TVA CfHCL
165/31.07.2017

Tarif

A4 Curatarea si transportul zăpezii de pe 
caile publice si menţinerea in 
funcţiune a acestora pe timp de polei si 
inghet - tractor cu remorca

Lei/ora 48 fără TVA CfHCL
165/31.07.2017

Tarif

A4 Autoutilitara - funcţionare Lei/ora 28 fără TVA CfHCL
165/31.07.2017

Tarif



La activitatea de deszăpezire se adauga tarifele de veghe si de la alte servicii conform HCL 165/31.07.2017
A. VEGHE/STATIONARE/PERMANENTA/BUC

1. Autobasculanta cu lama 26,00 lei/ora
2. Tractor cu plug 16 lei/ora
3. Autosararita 26 lei/ora
4. Autoincarcator (buldo-excavator) 16 lei/ora
5. Multicar cu sararita (TREMO) 20 lei/ora
6. Unimog cu sararita 20 lei/ora
7. Unimog cu lama 20 lei/ora
8. Tractor cu remorca 16 lei/ora
9. Tractor cu lama 16 lei/ora
10. Autoutilitara 16 lei/ora

1. Ofiţer de serviciu 24 lei/ora
4. Veghe/permanenta/deszapezire/persoana necalificata 18 lei/ora
5. Veghe/permanenta/deszapezire/ şofer 20 lei/ora

Tarifele de mai sus sunt fără TVA 

OBS :
Pentru persoanele care colectează separat deseurile ( hârtie & carton, PET & metal, sticla) in sacii puşi la dispoziţie de către operator si 
care vor fi predaţi la punctele de colectare infiintate de către operator se vor practica următoarele bonificaţii:

- deşeuri de tip PET si doze - 1 leu/sac cu greutatea minimă de 1,5 kg
- deşeuri de tip carton & hârtie - 2 lei/sac cu greutatea minimă de 4 kg
- deşeuri de tip sticlă - 3 lei/ sac cu greutatea minimă de 10 kg



' J  Tel / fax - 0268.213.255 
Email: salcoserv@yahoo.com

B.D.R.: R056 RKC8 0055 0069 4052 0010 
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CAPITAL SOCIÂL4D5 884 LEI

CĂTRE
PRIMĂRIA FAGARAS 

CONSILIUL LOCAL FAGARAS

Referitor proiect de Regulament al serviciului de salubrizare al 
Municipiului Fagaras

Consiliul de Administraţie al SC SALCO SERV SA, in cadrul şedinţei din 
data de 29.11.2018, in baza celor consemnate in procesul verbal de la aceasta 
şedinţa face următoarea propunere cu privire la Regulamentul aflat in dezbatere 
publica:

1. In cazul instituirii taxei de salubritate ( asa cum se prevede in 
Regulamentul supus dezbaterii publice) societatea sa efectueze si o evidenta 
paralele a cantitatii de deşeuri colectate de pe raza Municipiului Fagaras, pe 
baza frecventei de colectare, a volumului recipientilor utilizaţi si a capacitatii 
maşinilor de transport pentru lunile in care populaţia va trebui sa depună 
declaraţiile de impunere.

2. In cazul in care nu se va aproba aplicarea taxei de salubritate, sumele 
fundamentate conform Ordinului ANRSC nr 109/2007, respectiv 13.61 lei /pers 
pentru persoanele fizice si 160 lei/mc pentru agenţii economici sa fie supuse 
aprobării sub forma de tarif Consiliului Local Fagaras, urmând sa fie aplicate de 
către societate începând cu data de 01.01.2019.

Consiliul de administraţie al societăţii considera ca cele doua propuneri 
de mai sus sunt absolut vitale pentru funcţionarea societarii in condiţii normale.

PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE 
Bogdan Nicolae Dumitru

mailto:salcoserv@yahoo.com
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Societate inscrisa Registrul de evidenta al prelucrărilor de date cu caracter personal cu notificarea nr. 33559

Nr.6163./12.12.2018

Către,
Municipiul Fagaras

! MUN'CiPtUL F
::N r .J i9 9 4 s

^ I m s  £ ţ r .  A n u l ^

Alăturat va inaintam Nota de Fundamentare a taxei de salubrizare calculate in 
baza Ordinului ANRSC nr Î09/2007 pentru persoane fizice in urma dezbaterii publice .
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NOTA DE FUNDAMENTARE A TAXEI DE SALUBRIZARE

Fundamentarea taxei de salubritate are in vedere asigurarea serviciului de 
salubrizare pe raza Municipului Fagaras atat pentru persoanele fizice cat si pentru 
agenţii economici.

Având in vedere noile schimbări legislative, respectiv Ordonanţa de urgenţă 
nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind 
regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu precum si Ordinul nr. 109/2007 
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 
tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor prin 
prezenta va inaintam fundamentarea taxei de salubrizare după cum urmeaza:

Ea calculul taxei o m  . r - r . ? * :n ved; CS O n 1 r r y  -ţ t serviciului de salubrizrare cu acelea,f
resurse materiale si umane atat pentru personae fizice cat si pentru personae juridice, 
cheltuielile fiind repartizate pe elemente de calcul proporţional cu veniturile estimate 
a fi realizate .

Pentru activitatea de salubrizare a Municipiului Fagaras incepand cu 01.01.2019 
am luat in calcul un număr de 51 persoane care deservesc direct aceasta activitate, 
după cum urmeaza:

14 conducători auto care asigura colectarea deşeurilor de pe raza UAT Fagaras, 
precum si transportul acestora la depozitele autorizate, care deţin in prezent 
salariul brut de incadrare in cuantum 2850 lei la care am adaugat o creştere de 
10% proporţionala cu creşterea salariului minim pe economie

23 persoane care lucrează la punctul de lucru autorizat al societăţii pentru 
recuperarea materialelor sortate - muncitori necalificati care vor fi incadrati 
incepand cu 01.01.2019 cu salariul minim de 2080 lei.

14 muncitori necalificati -  incarcatori care lucrează pe maşinile de colectare 
vor fi incadrati cu salariul minim de 2080 lei;

De asemenea asigurarea serviciului de salubritate impune si implicarea 
personalului de intretinere a parcului auto si al utilajelor care sunt in nr. de 5 
persoane , un număr de 5 persoane din aparatul tehnico-administrativ al societăţii 
pentru toti aceştia enumerate mai sus am avut am avut in vedere la evaluarea 
cheltuielilor de personal salariul mediu realizat pe 9 lu n i.

Estimarea cheltuielilor de personal pentru aceasta categorie de personal s-a 
efectuat cu salariul mediu realizat in societate in primele 9 luni respectiv 2643 lei din 
aceasta estimare a rezultat o cheltuiala cu salariile pe total de 2.107.368 lei care a 
fost impartita pe persone fizice si persone juridice in funcţie de criteriile stabilite mai 
sus conform fiselor de fundamentare anexate, la care am adaugat cota de contribuţie



asiguratorie de 2.25 % precum si contravaloarea tichetelor de masa incepand cu 
01.01.2019 in valoare nominala de 15 lei/zi lucrata, rezultând cheltuiela de personal 
necesare pentru asigutarea salubrizării zonei municipiului Fagaras.

O alta cheltuiala strict necesara este combustibilul care constituie in prezent pentru 
activitatea de salubritate 89 % din consumul total estimat la nivelul anului 2018 la 
acelaşi preţ de achiziţie din prezent conform fiselor de fundamentare.
Numărul persoanelor fizice a fost estimat avand in vedere numărul mediu de 
persoane la 9 luni facturat care este de 26.515 reiesind dintr-un număr mediu de 
persoane după cum reies din evidentele noastre, respectiv -  cantitate totala facturata 
comparata cu cantitatea depozitata si evidenta persoanelor de la blocuri, de la zonele 
de case , din asociaţii si din zonele mărginaşe cartier Galaţi si Combinat - la 
estimarea cantitatii de deşeuri cu cantitatea medie pe tara in urban de 0.125 
mc/persoana, persoanele juridice avute in calcul sunt cele care in prezent au incheiate 
contract de salubrizare iar cantitatea luata in calcul fiind cea prevăzută in contractul 
de salubritate, respectiv 740 agenţi economici cu 745mc/luna.

Un alt element important, generator de cheltuiala, cu pondere mare in taxa, o 
reprezintă deseurile municipale colectate, acestea fiind depozitate legal in principal
USC F in E co S A S aeJ.. - ...........  — -

Am luat in calcul cantitatea medie generata de deşeuri de pe raza municipiului 
de 1181 tone lunar, atat pentru persoane fizice cat si pentru cele juridice, unde preţul 
in prezent este de 65.69 lei/tona depozitata,

începând cu 01.01.2019 se percepe o taxa suplimentara(economia circulara) pe 
tona depozitata de 30 lei/tona in baza OUG nr.74/2018 anexa 5, valori care pot fi 
identificate conform fiselor de fundamentare, aplicata la diferenţa dintre valoarea 
estimata a fi colectata si 45% din valoarea de 33% impusa de legislaţie pentru 
colectarea selectiva operatorului, care completează Legea nr. 211/2011 privind 
regimul deşeurilor art. 17 lit g,lit.h-contributia pt.ec.circulara.

Analizând restul elementelor care stau la baza determinării taxei pentru fiecare 
element in parte am avut in vedere in primul rând reducerea acestora in comparaţie cu 
nivelul mediu al realizărilor pe primele 9 luni, in condiţiile in care vom achiziţiona 
doua maşini de colectare a deşeurilor care vor deservi municipiul si care nu vor mai 
fi generatoare de piese de schimb si reparaţii conform ritmului actual al parcului din 
dotare.

Algoritmul avut in calcul a fost număr ore de funcţionare, ritmicitatea de 
colectare a deşeurilor atat pentru piesele de schimb cat si pentru reparaţii, cheltuielile

cu intretinerea utilajelor.
La calculul amortizării am avut in vedere o valare estimativa a maşinilor ce vor fi 

achiziţionate pentru maxim 10 ani corobarata cu amortizarea parcului actual.
Pe langa taxa de economie circulara care este in cuantum de de 30 lei/tona 

depozitata, am avut in vedere si cheltuielile necesare pentru conştientizarea 
importantei colectării selective de către populaţie.

La alte servicii executate de terti s a avut in vedere estimarea cheltuielile cu cota 
parte a auditului financiar obligatoriu, paza, GPS urile instalate pe maşini utile atat 
pentru reducerea consumului de combustibiul cat si pentru urmărirea respectării 
traseului de care maşinile de colectare, serviciile cu softul, posta, internet,



chirii,zilieri etc
Alte cheltuieli materiale au fost estimare cheltuielile cu deplasări, servicii 

bancare, colaboratori(CA), primele de asigurare, transportul efectuat ,etc.
Taxele de licenţa au fost estimate ca si cota parte a auditului de mediu, taxe 

licenţa, cota lunara calculata la ANRSC etc.
Cheltuielile cu intretinerea utilajelor au fost estimate proprtional cu orele de 

funcţionare ale instalaţiilor de ridicare a pubelelor si eurocontainerelor.
La categoria Alte cheluieli am avut in vedere cheltuielile generate de impozite si 

taxe precum si cea perceputa lunar pentru contribuţia la fondul de handicap de 4% la 
nivelul sal. minim pe economie.

Cumulând toate aceste elemente rezulta o cheltuiala totala de exploatare anuala 
pentru persoane fizice de 3.443.318 lei estimata la 39.773 mc la care am adaugat un 
procent minim de profit 1% rezultând astfel un cost minim /mc de 87.44 lei.

Costul /persoana /0 .125 mc / luna fara tva este de 10.93 lei, adaugand TVA, 
rezulta un cost de 13.00 lei/persoana/Iuna.

Pentru persoanele juridice valoarea cheltuielilor de exploatare anula este de 
4 :190.082 lei estimata- L; -2.940  ̂mc * I am adaugat 1% profitar-ezaltand astfel uz: 
cost estimat /mc de 134.45 lei la care, adaugand tva, rezulta 160 lei/mc.



SC SALCO SERV SA
Anexa 1

FISA DE FUNDAMENTARE
pentru stabilirea taxei la activitatile specifice seviciului de salubritate pentru persoane fizice 

___Municip.Fagaras cu transportul deseurilior la dep.ecologic Sacele
Nr
crt

Specificaţie U.M j Programat annuai lei
i

Tarif propus lei/UM

1 Cheltuieli materiale din care lei 993402

Combustibil si lubrefianti 366680
__________ i

i Energie electrica tehnologica j j
1

Piese de schimb, utilaje 61499

1. Materii prime si mat.consumabile 27538
1

i
! Echipament de lucru si protecţia muncii 5438

------------ 11
!

i Reparaţii 1 43615
i

Amortizarea utilajelor si mij.de transport 41414

Redeventa

Cheltuieli cu protecţia mediuIui(taxa~economia 
circulatorie)783.59to

Alte servicii executate de

282092
-----

83533
terti( zilieri,audit,paza,chirii,IT,cadastru,GPS etc)) 1

j
i !

i
Alte cheltuieli materiale(prime
asig.colab.transp.serv.bancare,deplasări,birotica etc))

1 81593 ‘

Cheltuieli cu munca vie din care : 1.875.642

i - salarii 1.620.877

2. -contribuţia asigutatorie -2.25% 36.470

1 -alte chelt.cu m-ca vie(tichete de masa)
Lei

170.271

3 Taxe licenta(audit mediu,ANRSC,taxa licenţa) lei 9829

4 Cheltuieli cu întreţinerea utilajelor Iei 15765

5 Cheltuieli cu depunera in rampa(616.57 to) lei 486030

6 Fd.pt.inchid.depozit lei 0

7 Alte cheltuieli(impozite si taxe,handicapaţi) lei 21861

A Cheltuieli de exploatare(l+2+3+4+5) lei 3402529

B Cheltuieli financiare lei 40.789

I Cheltuieli totale(A+B) Lei / 3443318

II Profit-1 % Lei 34433

III Cota de dezvoltare Lei _

IV
i

Venituri obţinute din activitatea de 
salubrizare(I+II+III)

Lei 3477751

V Cantitatea programata mc 39773

VI Tarif exclusiv TVA(IVA0 Lei/mc j 87.44
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.una
Către,

Municipiul Fagaras

Alăturat va inaintam Nota de Fundamentare a taxei de salubrizare calculate in 
baza Ordinului ANRSC nr 109/2007 pentru persoane fizice si juridice.
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NOTA DE FUNDAMENTARE A TAXEI DE SALUBRIZARE

Fundamentarea taxei de salubritate are in vedere asigurarea serviciului de 
salubrizare pe raza Municipului Fagaras atat pentru persoanele fizice cat si pentru 
agenţii economici.

Având in vedere noile schimbări legislative, respectiv Ordonanţa de urgenţă 
nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind 
regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind m odalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu precum si Ordinul nr. 109/2007 
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 
tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor prin 
prezenta va inaintam fundamentarea taxei de salubrizare după cum urmeaza:

La calculul taxei am avut in vedere asigurarea serviciului de salubrizare cu aceleaşi 
resurse materiale si umane atat pentru personae fizice cat si pentru personae juridice, 
cheltuielile fiind repartizate pe elemente de calcul proporţional cu veniturile estimate 
a fi realizate .

Pentru activitatea de salubrizare a Municipiului Fagaras incepand cu 01.01.2019 
am luat in calcul un număr de 51 persoane care deservesc direct aceasta activitate, 
după cum urmeaza:

14 conducători auto care asigura colectarea deşeurilor de pe raza UAT Fagaras, 
precum si transportul acestora la depozitele autorizate, care deţin in prezent 
salariul brut de incadrare in cuantum 2850 lei la care am adaugat o creştere de 
10% proporţionala cu creşterea salariului minim pe economie

23 persoane care lucrează la punctul de lucru autorizat al societăţii pentru 
recuperarea materialelor sortate - muncitori necalificati care vor fi incadrati 
incepand cu 01.01.2019 cu salariul minim de 2080 lei.

14 muncitori necalificati -  incarcatori care lucrează pe maşinile de colectare 
vor fi incadrati cu salariul minim de 2080 lei; din care cu vechime peste 15 ani 
avem 3 persoane care trebuie sa fie incadrati cu 2350 lei incepand cu 
01.01.2019.

De asemenea asigurarea serviciului de salubritate impune si implicarea 
personalului de intretinere a parcului auto si al utilajelor care sunt in nr. de 5 
persoane , un număr de 5 persoane din aparatul tehnico-administrativ al societăţii 
pentru toti aceştia enumerate mai sus am avut am avut in vedere la evaluarea 
cheltuielilor de personal salariul mediu realizat pe 9 lu n i.

Estimarea cheltuielilor de personal pentru aceasta categorie de personal s-a 
efectuat cu salariul mediu realizat in societate in primele 9 luni respectiv 2643 lei din 
aceasta estimare a rezultat o cheltuiala cu salariile pe total de 2.107.368 lei care a



fost impartita pe persone fizice si persone juridice in funcţie de criteriile stabilite mai 
sus conform fiselor de fundamentare anexate, la care am adaugat cota de contribuţie 
asiguratorie de 2.25 % precum si contravaloarea tichetelor de masa incepand cu 
01.01.2019 in valoare nominala de 15 lei/zi lucrata, rezultând cheltuiela de personal 
necesare pentru asigutarea salubrizării zonei municipiului Fagaras.

O alta cheltuiala strict necesara este combustibilul care constituie in prezent pentru 
activitatea de salubritate 89 % din consumul total estimat la nivelul anului 2018 la 
acelaşi preţ de achiziţie din prezent conform fiselor de fundamentare.
Numărul persoanelor fizice a fost estimat avand in vedere numărul mediu de 
persoane la 9 luni facturat care este de 26.515 reiesind dintr-un număr mediu de 
persoane după cum reies din evidentele noastre, respectiv -  cantitate totala facturata 
comparata cu cantitatea depozitata si evidenta persoanelor de la blocuri, de la zonele 
de case , din asociaţii si din zonele mărginaşe cartier Galaţi si Combinat - la 
estimarea cantitatii de deşeuri cu cantitatea medie pe tara in urban de 0.125 
mc/persoana, persoanele juridice avute in calcul sunt cele care in prezent au incheiate 
contract de salubrizare iar cantitatea luata in calcul fiind cea prevăzută in contractul 
de salubritate, respectiv 740 agenţi economici cu 745mc/luna.

Un alt element important, generator de cheltuiala, cu pondere mare in taxa, o 
reprezintă deseurile municipale colectate, acestea fiind depozitate legal in principal 
la SC Fin Eco SA Sacele.

Am luat in calcul cantitatea medie generata de deşeuri de pe raza municipiului 
de 1181 tone lunar, atat pentru persoane fizice cat si pentru cele juridice, unde preţul 
in prezent este de 65.69 lei/tona depozitata,

începând cu 01.01.2019 se percepe o taxa suplimentara(economia circulara) pe 
tona depozitata de 30 lei/tona in baza OUG nr.74/2018 anexa 5, valori care pot fi 
identificate conform fiselor de fundamentare, aplicata la diferenţa dintre valoarea 
estimata a fi colectata si 45% din valoarea de 33% impusa de legislaţie pentru 
colectarea selectiva operatorului, care completează Legea nr. 211/2011 privind 
regimul deşeurilor art.17 lit g,lit.h-contributia pt.ee.circulara.

Analizând restul elementelor care stau la baza determinării taxei pentru fiecare 
element in parte am avut in vedere in primul rând reducerea acestora in comparaţie cu 
nivelul mediu al realizărilor pe primele 9 luni, in condiţiile in care vom achiziţiona 
doua maşini de colectare a deşeurilor care vor deservi municipiul si care nu vor mai 
fi generatoare de piese de schimb si reparaţii conform ritmului actual al parcului din 
dotare.

Algoritmul avut in calcul a fost număr ore de funcţionare, ritmicitatea de 
colectare a deşeurilor atat pentru piesele de schimb cat si pentru reparaţii, cheltuielile

cu intretinerea utilajelor.
La calculul amortizării am avut in vedere o valare estimativa a maşinilor ce vor fi 

achiziţiona te pentru maxim 10 ani corobarata cu amortizarea parcului actual.
Pe langa taxa de economie circulara care este in cuantum de de 30 lei/tona 

depozitata, am avut in vedere si cheltuielile necesare pentru conştientizarea 
importantei colectării selective de către populaţie.

La alte servicii executate de terti s a avut in vedere estimarea cheltuielile cu cota 
parte a auditului financiar obligatoriu, paza, GPS urile instalate pe maşini utile atat
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Alăturat va inaintam Nota de Fundamentare a tarifelor de colectare si transport,de 
stocare si selectare a deşeurilor calculate in baza Legii nr.211/2011 privind regimul 
deşeurilor,cu modificărilor si completărilor ulterioare precum si fisele de fundamentare 
pentru fiecare tarif in parte.

DIREC
Drad

OR GENERAL 
oan Barsa

DIRECTOR. ECONOMIC

E/  ”

mailto:salcoserv@yahoo.com


S.C. SALCO SERV S A
ibor of C1SQ Fodoratlon

StrNegoiu Nr 147 
Fag a ras 505200 
J08/1234/2002 

C.U.I. R014891753 
Tel/fax-0268.213.255 

Email: salcoserv@yahoo.com

B.C.R.: R056 RNCB 0055 0069 4052 0010 
Banca TRANSILVANIA: R039 BTRL 008012021 62536 XX 
B.R.D.: R028 BRDE 080SV 05192 750 800 
RAIFFEISEN Bank: R061 RZBR 00000 6000 7393 993 
Banca Romaneasca: R 0 11 BRMA 09991000 5562 0766 
BANCPOST: R045 BROS 0820 95789 41 RON 01 
Trezoreria FAGARAS: R028 TREZ1325 069 XXX 000 345

CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI 
Societate înscrisa in Registrul de evidenta al 
prelucrărilor de date cu caracter personal cu 
notificarea nr. 33559

R I^ R  *5IM TEX  G

C E R T iT ^ 'i^ M Ă N A G E M e N T SY S T E M .....2SO 5001 - ISO l'.OOl
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NOTA DE FUNDAMENTARE

Pentru stabilirea tarifelor pentru colectarea selectiva pe raza Municipiului Fagaras, in 
baza Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările si completările ulterioare

1. Tarif de colectare si transport al deşeurilor colectate selectiv de pa raza Municipiului
Fagaras

La stabilirea tarifului de colectare si transport s-a avut in vedere cei 100 ( 43 buc 
recipienti galbeni pentru PET si metal, , 41 buc recipienti albaştri pentru colectarea hârtiei si 
cartonului si 16 buc recipienti verzi pentru colectarea sticlei) de recipienti primiţi in custodie 
in baza parteneriatului tripartid incheiat intre Municipiul Fagaras, SC SALCO SERV SA si 
SC ECOROM AMBALAJE SA.

Pentru atingerea ţintelor de 33% de colectare selectiva a deşeurilor generate de 
ambalaje se vor organiza pe raza Municipiului Fagaras 12 puncte de colectare a deşeurilor 
selectate de la populaţia si persoanele juridice din Fagaras.

La stabilirea consumului de combustibil si lubrifianti s-a efectuat un traseu pentru 
determinarea distantei unui traseu complet coroborat cu timpul necesar ridicării recipientilor. 
In aceste condiţii distanta stabilita este de 31 km la care se adauga 19 km intrările sau 
ocolirile pentru ridicarea recipientilor precum si deplasarea la punctul de lucru al operatorului 
din Parcul Industrial si returul la spaţiul de garare. Pentru cei 50 km cu un consum de 301 / 
100 km s-a determinat un necesar de 15 1 de motorina, la care se adauga consumul de 
combustibil necesar pentru incarcarea / descărcarea recipientilor, rezultând un consum de 
61.25 1 motorina ( s-a avut in calcul consumul de 7 1 / ora de funcţionare a instalaţiei de 
ridicare). La estimarea lunara a consumului de combustibil am avut in vedere 6 trasee de cate 
2 ori / saptamana, conform legislaţiei in vigoare. Astfel, rezulta un consum lunar de 8766 lei .

începând cu data de 01.01.2019, conform legislaţiei in vigoare se va introduce o taxa 
pentru economia circulara in cuantum de 30 lei / tona deseu depozitata.

La estimarea acestei taxe am avut in vedere cantitatea de 389.73 tone deşeuri colectate 
selectiv care reprezintă procentul de 33 % din cantitatea estimata a se colecta la nivel de luna 
de pe raza Municipiului. Astfel, a rezultat o valoare a taxei de economie circulara de 16045 
lei, reprezentând 45% din 389.73 tone.

La stabilirea cheltuielilor de personal, am avut in vedere un conducător auto ( pornind 
de la un salariu de incadrare de 3100 lei, la care am adaugat contravaloarea a 32 ore 
suplimentare / luna) precum si a doi lucratori operativi pe autogunoiere ( incadrati cu 2350
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<cu vechime peste 15 ani>, care beneficiază de asemenea de 32 de ore suplimentare) .
Pentru punctele de colectare am avut in vedere 5 agenţi de teren cu un salariu de 

incadrare de 2350 lei / om / luna.
La totalul cheltuielilor de personal calculate in baza celor de mai sus se adauga 

contribuţia asiguratorie de munca de 2,25% si tichetele de masa in valoare de 15 lei/zi/om, 
rezultând o valoare toatala a cheltuielilor de personal de 24.069 lei.

Pentru stimularea colectării selective a deşeurilor si atingerea tintei impuse de 
legislaţie incepand cu anul 2019 de 33%, societatea gândit un sistem de bonusare al clienţilor 
in proporţie de 30% din cantitatea de 389.73 tone, adica 116.92 tone, cu o valoare a bonusului
oferit de 3 -399 lei,
Bonusarea va avea următoarea structura:
- 1 leu pentru sacul de PET cu o greutate de cel puţin -1.5 kg.
- 2 lei pentru sacul de hârtie / carton cu o greutate de cel putin-4 kg.

- 3 lei pentru sacul de sticla cu o greutate de cel puţin 10 kg.
Pentru acordarea bonusarii si stimularea colectării selective a deşeurilor societatea va 

pune la dispoziţia locuitorilor din Municipiu 6 bucăţi saci / luna / gospodărie sau persoana 
juridica . Aceştia au o valoare estimata de 24.000 lei/luna.

La estimarea cantitatilor de bonusare pe tipuri si ponderi de deşeuri am avut in calcul 
cantitatile valorificate de către societatea noastra in cursul anilor precedenţi.

Amenajarea celor 12 puncte de colectare necesita efectuarea unor cheltuieli 
suplimentare de amenajare estimate la 24.000 lei/luna, fara a fi incluse in acest cuantum si 
cheltuielile ocazionate de funcţionarea efectiva a celor 12 puncte ( chirie, birotica, internet, 
utilitati etc) .

Un alt element de cheltuiala il reprezintă amortizarea autospecialei care va efectua 
aceasta activitate de colectare si transport, estimata la o valoare de 3917 lei / luna.

Celelalte cheltuieli care constituie elemente de calcul ale tarifului de colectare si 
transport a deşeurilor selectate de pe raza Municipiului Fagaras au fost stabilite ca pondere cu 
numărul de ore de funcţionare, kilometrii efectuaţi etc.

Totalul cheltuielilor estimate pentru colectarea si transportul la punctul de lucru este 
de 142.966 lei / luna, care inseamna 366.83 lei/tona.
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2. Tariful de stocare a deşeurilor la punctul de lucru din incinta Parcului industrial

La stabilirea acestui tarif am avut in vedere stocarea cantitatii de 389.73 tone /luna 
pentru care am estimat următoarele cheltuieli:
- cheltuielile cu combustibilul au fost stabilite pentru 1 stivuitor cu un consum de 2 1/ora 

funcţionare, pentru 8 ore si 21 zile lucratoare/luna, un buldozer cu un consum de 7 1/ora 
funcţionare, pentru 8 ore si 21 zile lucratoare/luna rezultând un cost al motorinei de 7242.48 
lei / luna . S-a avut in vedere un preţ al motorinei de 4.79 lei/litru la statia de incinta a 
operatorului. La aceste cheltuieli se adauga consumul de energie electrica de aproximativ 400 
lei lunar pentru presa si perforatorul de Pet-uri.
- cheltuielile fixe lunare ( chirie spaţiu, energie electrica) sunt estimate la valoarea de 2796 

lei chirie NITROPARC conform contract inchiriere si 245 lei energie electrica facturata de 
către NITROPARC .
- activitatea de stocare va fi efectuata de 4 persoane incadrate cu un salariu minim pe 
economie ( 2080 lei), un buldozerist ( 3000 lei) , precum si un sef de statie - inginer -(4000 
lei) . La aceste cheltuieli de personal se adauga contribuţia asiguratorie de munca de 2.25% si 
tichetele de masa de 15 lei/zi/om, rezultând o cheltuiala totala cu personalul de 17.555 
lei/luna.
- un alt element de cheltuiala avut in vedere la estimarea tarifului pentru stocare este 
amortizarea următoarelor utilaje: presa, stivuitor, perforator PET, buldozer, si 3 buc 
containere cu capacitate de 33 mc/ buc, estimandu-se o valoare a amortizării de 4469 lei. 
Totalul cheltuielilor cu stocarea deşeurilor de ambalaje se ridica la valoarea de 32.707 lei, 
rezultând o valoare pe tona stocata de 83.92 lei.

3. Tariful pentru selectarea ambalajelor colectate Ia punctul de lucru al operatorului

- Activitatea de selectare a deşeurilor se estimează a fi realizata cu 20 muncitori necalificati, 
care vor lucra in doua schimburi, incadrati cu un salariu minim pe economie de 2080 lei, un 
stivuitor ( salariu de 3000 lei). Cheltuielile de personal sunt estimate la o valoare de 52219 
lei care cuprinde contribuţia asiguratorie de 2.25% si contravaloarea tichetelor de masa de 15 
lei / zi/om.
- Cheltuielile cu combustibilul sunt estimate la o valoare de 2609 lei pentru stivuitor si un 
consum de energie electrica de 575 lei pentru benzile de selectare.
- amortizarea ca element de cheltuiala a fost estimata pentru benzile de selectare la 1469 lei.

mailto:salcoserv@yahoo.com


S.C. SALCO SERV S.A.
Momber of CISQ Fodorotlon

StrNegoiu Nr 147 
Fagaras 505200 
J08/1234/2002 

C.U.I. R014891753 
Tel/fax-0268.213.255 

Email: salcoserv@yahoo.com

B.C.R.: R056 RNCB 0055 0069 4052 0010 
Banca TRANSILVANIA: R039 BTRL 008012021 62536 XX 
B.R.D.: R028 BROE 080SV 05192 750 800 
RAIFFEISEN Bank: R061 RZBR 00000 6000 7393 993 
Banca Romaneasca: R 0 11 BRMA 0999 1000 5562 0766 
BANCPOST: R045 BPOS 0820 95789 41 RON 01 
Trezoreria FAGARAS: R028 TREZ1325 069 XXX 000 345

CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI 
Societate inscrisa in Registrul de evidenta al 
prelucrărilor de date cu caracter personal cu 
notificarea nr, 33559

R I ^ R  S Î M T E X  < 3

c iS r iF ie D "m a n a g e m e n t  î y s t e m  tHO OOCn - !!,0 1.001

Societate inscrisa Registrul de evidenta al prelucrărilor de date cu caracter personal cu notificarea nr. 33559

- cheltuielile cu alte elemente materiale ( sacii pentru depozitarea temporara a ambalajelor 
selectate de pe benzile de selectare) se ridica la 1150 lei/luna.
- Celelalte elemente de cheltuiala ( piese de schimb, materii prime si materiale consumabile, 
echipamente de protecţia muncii si de lucru, reparaţii) au fost estimate conform fisei de 
fundamentare in funcţie de timpul lucrat.

Având in vedere ca in urma selectării ambalajelor, din experienţa anterioara, 15% din 
cantitatea de 389.73 tone , adica 58.46 tone sunt deşeuri municipale care nu pot fi valorificate 
si trebuie depuse la rampa ecologica, rezulta o suma de 3508 lei - cheltuiala cu depozitarea.

Astfel, totalul cheltuielilor generate de selectarea ambalajelor se ridica la suma de 
64.991 lei, rezultând o valoare a cheltuielii de selectare pe tona de 166.76 lei.

Cumulând intreaga activitate de colectare, transport, stocare si selectare a deşeurilor 
(T1+T2+T3) rezulta o valoare de 617.51 lei / tona de deşeuri selectate.

mailto:salcoserv@yahoo.com


SC SALCO SERV SA
Anexa 1

FISA DE FUNDAMENTARE
pentru stabilirea tarif Ia activitatile specifice seviciului de salubritate pentru stocare ambalaje 

_____________________ colectate- pct. de lucru c o m b i n a t __________________
| Nr 
i crt

Specificaţie U.M Programat lunar lei Tarif propus lei/to

Cheltuieli materiale din care lei 15152

! Combustibil si lubreflanti

I Energie electrica tehnologica

i Piese de schimb, utilaje

j Materii prime si mat.consumabile

1 Echipament de lucru si protecţia muncii 

Reparaţii

' Amortizarea utilajelor si mij.de transport

: Redeventa

I Cheltuieli cu protecţia mediului(taxa pe ec.circulara)
- -389.73 t(33% din 1181to)____
Alte servicii executate de terti (chirie Nitroparc)

7642

245

4469

i

2796

1 Alte cheltuieli materiale(prime
J asigurare,colab.transport,deplasări,serv.bancare.bonu 
; suri pentru colectare etc)

Cheltuieli cu munca vie din care

salarii

-contribuţia asigutatorie -2.25%

-alte cheltcu m-ca vie(tichete de masa)
Lei

17555

15320

345

1890

i 4 j Cheltuieli cu intretinerea utilajelor j lei ; i
|_

! 5 1 Cheltuieli cu depunera in rampa lei |

; 6 ; Fd.pt.inchid.depozit Iei r . f

i 7 j Alte cheltuieli(impozite si taxe,chelt.handicap.etc) Iei

1A i Cheltuieli de expIoatare(l+2+3+4+5) Iei 32707

B | Cheltuieli financiare lei

: I i Cheltuieli tota!e(A+B) Lei/ 32707

II | Profit-1 % Lei

j III j Cota de dezvoltare Lei

[ IV | Venituri obţinute din activitatea de 
j salubrizare(I+II+III)

Lei 32707
i
|

-------! ;V j Cantitatea programata-to to 389.73 !
VI j Tarif exclusiv TVA(IV/V)

!
Lei/mc 83.92 i

i





FISA DE FUNDAMENTARE
pentru stabilirea tarif la activitatile specifice seviciului de salubritate pentru selectare ambalaje

SC SALCO SERV SA
Anexa 1

i Nr 
j crt

Specificaţie
i

! U.M

1

1 !| ■ ■■■ ------
Programat lunar Iei Tarif propus lei/to

j Cheltuieli materiale din care iei 8 7 2 8 j

i Combustibil si lubrefianti
i

2609
i 1 1 i

i
Energie electrica tehnologica 575 ! | 

|
i
j

Piese de schimb, utilaje 425 i
i

j i. Materii prime si mat.consumabiie 126 i

1 Echipament de lucru si protecţia muncii 1 168

i
Reparaţii 381

ii
i

Amortizarea utilajelor si mij.de transport 1469 1
1

i
Redeventa

i

!
i j Cheltuieli cu protecţia mediului(taxa pe ec.circulara)

-389.73 t
0 1

!
1

i Alte servicii executate de terti 1825
1

i
i

r
iAlte cheltuieli materiale(saci mari pt. Colectare) 1150 j

! Cheltuieli cu munca vie din care : 52219 |

j - salarii 44600 i

2. -contribuţia asigutatorie -2.25% 1004

i

hii -alte chelt.cu m-ca vie(tichete de masa)
Lei

6615

r
3

n
j Taxe Iicenta(auditul de mediu,taxa iicenta^ANRC etc) Iei

4 j Cheltuieli cu întreţinerea utilajelor Iei 361

i5 ! Cheltuieli cu depunera in rampa(CRH) lei 3508

|6 i Fd.pt.inchid.depozit lei J
i

7
1

i Alte cbeltuieIi(impozite 5i taxe,cheJthandicap.etc) lei 175 j
| a | Cheltuieli de exploatare(l+2+3+4+5) lei 64.991 j

B
| Cheltuieli financiare lei i

i Cheltuieli totale(A+B) Lei/

inj Profit-1 % Lei

! h i Cota de dezvoltare Lei i

IV Venituri obţinute din activitatea de 
salubrizare(I+ll+IH) i

Lei
i 64.991 !

1

; V Cantitatea programata-to | to 389.73 f
i
i

VI Tarif exclusiv TVA(IV/V)
_______________________________________________ L

Lei/to 166.76
— i

ii

VII TVA 0





SC SALCO SERV SA
Anexa 1

FISA DE FUNDAMENTARE
pentru stabilirea tarif la activitatile specifice seviciului de salubritate pentru colectare si

! Nr 
! crt

Specificaţie
j

U.M Programat lunar Iei Tarif propus lei/to

r
i

“t
( Cheltuieli materiale din care lei 118512

Combustibil si lubrefianti 8766

j Energie electrica tehnologica 0

j
ţ ' Piese de schimb, utilaje 1231

1.
; Materii prime si mat.consumabile 1

I
326

j | Echipament de lucru si protecţia muncii 196
1

j Reparaţii 1442

Amortizarea utilajelor si mij.de transport 3917

Redeventa 0

1

i Cheltuieli cu protecţia mediului(taxa pe ec.circulara)
-214.35(389.73x45%) t,chelt. 
Conştientizare.

16045

!
|
I
;

Alte servicii executate de terti 
(6saci/societate,audit,chirii,paza,IT,posta,internet 
cadastru etc)

28190 i
j
i

i
|

1

Alte cheltuieli materiale(prime
asigurare,colab.transport,deplasa ri,serv.bancare.bonu 
suri pentru colectare etc)

58399

i Cheltuieli cu munca vie din care ; 24.069
i
iI

i
- salarii 21.075 i

j
1

! 2 -
-contribuţia asigutatorie -2.25% 474

!
i
1

i -alte chelt.cu m-ca vie(tichete de masa) Lei
2.520

3 Taxe licenta(auditul de mediu,taxa Iicenta,ANRC etc) lei

4 Cheltuieli cu întreţinerea utilajelor lei 385

i 5 1Cheltuieli cu depunera in rampa lei

6 Fd.pt.inchid.depozit lei II----- r
i7 j.Alte cheltuieli(impozite si taxe,chelt.handicap.etc) lei i

Ia Cheltuieli de exploatare(l+2+3+4+5) lei 142.966 i

B
Cheltuieli financiare ei ii

> Cheltuieli totale(A+B) Lei/
i
i

ii Profit-1 %
1

Lei 1__L- î__i
i ii  j Cota de dezvoltare Lei j 1

IV ! Venituri obţinute din activitatea de 
! salubrizare(I+II+III)

Lei !
__________ = _____1_________________________i



; v ■ Cantitatea programata-389.73-33%(1181to)
i t0

366.83 3 6 6 . 8 3

VI ! Tarif exclusiv TVA(IV/V) I Lei/to
1
iv i i TVA

iv ii
j l

Tarif inclusiv TVA Lei/to

I
f

1 j —

i
J j DIRECTOR GENERALi / i DIRECŢ0R

Ê ON̂ MIC
|ij

l[ i Barsa Dra«»sf Ciordtfs Eugenia
iî i 8 l * ••• > ~'v - i1

/  j I 
/  1 !i

i [Jl_________A A .V ) ?:'
1 i  \

l | / f i /  .-0/ /•? | j
i B I ''s ______________ ________________ i

1i
■

ii
i1
ii

r —i
! ! _ _i 1i i i1
l i i
; j

jî r 
U i I

I i
i ________________________________________________________ l

i. _ i
i | !

1i
i i _____________________________

i :
______________ :________________ i



S.C. SALCO SERV S.A.
Momber of CISQ Federotlon

StrNegoiu Nr 147 
Fagaras 505200 
J08/1234/2002 

C.U.I. R014891753 
Tel/fax-0268.213.255 

Email: salcoserv@yahoo.com

B.C.R.: R056 RNCB 0055 00694052 0010 

Banca TRANSILVANIA: R039 BTRL 0080 12021 62536 XX 

B.R.D.: R028 BRDE 080SV 05192 750 800 

RAIFFEISEN Bank: R061 RZBR 00000 6000 7393 993 

Banca Romaneasca: R 0 11 BRMA 09991000 5562 0766 

BANCPOST: R045 BPO S 0820 95789 41 RON 01 

Trezoreria FAGARAS: R028 T R E Z1325 069 XXX 000 345

CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI

Rlj^R S I M T E X  O i
i

O E R T ÎF IE D  M Â rT Ă G *E M E N ^"sV ST E M  "ÎSO fJOOl - ISO 1̂ 001

Nota de fundamentare care completează Act Adiţional nr.2/30.07.2018 la Contractul de 
delegare a gestiunii activitatilor de maturat 

stradal si desapezite din Municipiul Fagaras prin incredintare directa nr. 12057/201 i 
incheiat in baza HCL nr. 160/28.06.2018 si HCL nr.209/27.07.2018

Analizând elementele principale de cost ale tarifelor aprobate in baza Act aditiuonal 
nr.2//30.07.2018-dupa cum reiese din fisele de fundamentare:

Nr.crt. Activitatea Tarife aprobate 
prin HCLnr. 

160/28.06.2018 
si HCL

nr.209/27.07.20 
18

Tarife care vor intra in 
vigoare incepand cu 

01.01.2019

1 Ridicat transport - 
depozitat deşeuri 

vegetale; precum si 
materiale de 

construcţie,din 
gospodăriile 

pers.fizice indiferent 
de cantitate

57/lei/mc 81,26 lei/mc

2 Ridicat transpost- 
depozitare materiale 

voluminoase .

62.60 lei/mc

Mentinam ca tarifele mai sus propuse nu conţin TVA.

mailto:salcoserv@yahoo.com


S.C. SALCO SERV S.A.

StrNegoiu Nr 147 
Fagaras 505200 
J08/1234/2002 

C.U.I. R014891753 
Te!/fax-0268.213.255 

Email: salcoserv@yahoo.com

B.C.R.: R056 RNCB 0055 0069 4052 0010 

Banca TRANSILVANIA: R039 BTRL 008012021 62536 XX 

B.R.D.: R028 BRDE 080SV 05192 750 800 
RAIFFEISEN  Bank: R061 RZBR 00000 6000 7393 993 

Banca Romaneasca: R 0 11 BRMA 09991000 5562 0766 

BANCPOST: R045 BPOS 0820 95789 41 RON 01 

Trezoreria FAGARAS: R028 T R E Z 1325 069 XXX 000 345

CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI 
Societate inscrisa in Registrul de evidenta al 
prelucrărilor de date cu caracter personal cu 
notificarea nr. 33559

Member of C ISQ  Federaţii

RI^FI S I M T E X  <v. j> \
. J

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMJttO 000*1 - i»o 1̂ 001

Societate inscrisa Registrul de evidenta al prelucrărilor de date cu caracter personal cu notificarea nr. 33559

La fundamentarea noilor tarife propuse am avut in vedere in primul rând modificarea 
salariului minim pe economie incepand cu 01.12.2018 de la 1900 la 2080 lei iar pentru 
personalul necalificat care deservesc in marea majoritate aceste tipuri servicii care au o 
vechine de 15 ani salariul de incadrare va fii incepand cu 01.12.2018 de 2340 lei care in 
prezent este de 1900 lei la care se adauga creşterea celorlante elemente de cheltuiala de 

salarii respectiv Contrigutia asiguratorie de 2.25% si tichetele de masa toate calculate la un 
timp mediu de aducere la indeplinire a asestor solicitării respectiv prezentarea la locul 

solicitării,incarnarea,si transportul la locul de depozitare special amenajat.
La stabilirea consumului de carburanţi am avut in calcul o distanta medie din municipiul 

Fagaras si un consum mediu la 100 de km.evaluat la preţul actual al combustibilului de 4.79 
lei/litru de motorina preţ care a fost obtinut prin licitaţie in condiţiile instalării in curtea 
societăţii a unei statil de incinta care este in curs de dezbatere daca va mai fi utilizata.

La celelante elemente de cheltuiala care sunt componente ale tarifelor estimarea valorii /mc 
am avut in vedere costurile efective realizate pentru aceste tipuri de cheltuiala proportionele 

cu timpul necesar pentru realizarea lor din serviciile efectuate.Anexam fisele de 
fundamentare pentru tariful de colectare, transport- depozitare(materiale voluminoase) 

precum si tariful estimat pentru colectarea,transport si depozitare deşeuri vegetale,materiale 
de construcţii solicitate pe baza de comanda de către persoanele fizice.

Prin modificarea tarifelor de prestaţii incercam sa eficientizam aceasta activitate in raport cu
efortul financiar depus.

/j

D irector 
Barsa p

i A *| I{ :

general
ragos

-foAv,
i"? !

<1

t i

v- Directonefc.
C io ra^ E u g e n ia
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SC SALCO SERV SA
Anexa 1

FISA DE FUNDAMENTARE
pentru stabilirea tarifului la activitatea de Ridicat,transport-depozitat deşeuri 

vegetale ;materiale de construcţie din gospodăriile pers.fizice .

Nr. ! Specificaţie

Cheltuieli materiale din care lei

Combustibil si lubrefianti 

Energie electrica tehnologica 

Piese de schimb, utilaje

Materii prime si mat.consumabile

Echipament de lucru si protecţia muncii 

Reparaţii

Amortizarea utilajelor si mij.de transport 

Redeventa

Cheltuieli cu protecţia mediului 

Alte servicii executate de terti

Alte cheltuieli materiale

Cheltuiri? n.unca yiedirt < «re ; 

i - salarii

contribuţie asiguratorie-2.25%

-alte chelt.cu m-ca vie(tichete de masa)

Lei

Taxe licenţa lei

Cheltuieli cu întreţinerea utilajelor 

Cheltuieli cu depunera in rampa

lei

Iei

Tarif propus lei/UM/Mc

19.85

8.67

0.07

0.05

0.08

0.05

0.29

0
10.5

0.08

0.06

39.94

37.23

0.84

1.87

0.38

22.99



pentru stabilirea

SC SALCO SERV SA
Anexa 1

FISA DE FUNDAMENTARE
tarifului pentru activitatea de Ridicat,transport-depozitare (materiale 

voluminoase) de pe domeniul public

Nr. Specificaţie | UM Cost/mc

Cheltuieli materiale din care lei 11.32

1 Combustibil si lubrefianti 9.68
r  ”
1 Energie electrica tehnologica 1

J
! Piese de schimb, utilaje 0.07

| Materii prime si mat.consumabile

>•
!

Echipament de lucru si protecţia muncii 0.37

Reparaţii 0.05

i
1 Amortizarea utilajelor si mij.de transport 0 |

| Redeventa 0.27
__ 1

Cheltuieli cu protecţia mediului 0.78

j Alţe c<*rvirii executate de terti w 0.08 .
1 Alte cheltuieli materiale 0.06

Cheltuieli cu munca vie din care : 30.94

j - salarii [ 28.43

! -contribuţia asiguratorie -2.25%
‘

0.64

2. -alte chelt.cu m-ca vie(tichete de masa)

. Lei

1.87

| |

j* Taxe licenţa lei 0.44

4 Cheltuieli cu întreţinerea utilajelor Iei 0

5 Cheltuieli cu depunera in rampa

1 i 1

lei 19.90

6 Fd.pt.inchid.depozit lei o ___ 1
7 Alte cheltuieli 1lei 0

A Cheltuieli de exp!oatare(l+2+3+4+5) lei 62.60

B Cheltuieli financiare
i

lei ■ |
.

I Cheltuieli totale(A+B) Lei/. . 62.60

70 Profit-2% Lei -

III Cota de dezvoltare Lei -

IV Venituri obţinute din activitatea Lei 62.60
deridicat, transport, depozita tmanual(I-tTI-tTII)
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV

M U N I C I P I U L .  F A G A R A Ş
Strada Republicii. Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 

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

Nr. Inreg 38994 din data 5.12.2018

DEZBATERE PUBLICA  

MINUTĂ

încheiata --.ad,- 5 DECEMBRIE 2018,. in DEZBATEREA- -  PUBLICA,
privind Regulamentul serviciului public de salubrizare al Municipului Făgăraş incepand cu ora 
12.00.

Au participat din partea primăriei: dl.primar- Sucaciu Gheorghe, dna.Hartoaga Ioana 
-  Director D.A.P.L., dna Beleaua Monica -  Consilier Compartiment Relaţii Internationale, 
Bobes Andreea -  Consilier Compartimet Horticol, Mediu.

Au participat din partea firmei de salubrizare SC Salco Serv SA. dl. Director Barsa 
Dragos, dna director economic Ciordas Eugenia şi dna Mara Hordean -  director operaţional

Participant! ia dezbatere publica: Câţiva fagărăşeni impreuna cu reprezentanţii a doua- 
firme de presa din municipiu cat si un consilier local din partea Partidului Ecologist Roman.

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro
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PRIMAR: Modificarea regulamentelor a intervenit ca urmare a modificării legislaţiei de la o 
condamnare a Curţii Europene si anume: inchiderea gropilor de gunoi la nivel naţional si 
colectare selectiva intr-un procent foarte mic. Ordonanţa 74 din iulie 2019 implica obligaţia 
UAT de aplicare a legislaţiei privitoare la ridicarea deşeurilor atat menajere cat si a altor deşeuri. 
La nivel de Fagaras din anul 2016 la groapa neconforma nu s-a mai dus nici macar 1 kg de 
deşeuri menajere. Cheltuiala firmei de salubritate fiind foarte mare, Consiliul Local a trebuit sa 
faca un efort financiar pentru transportul deşeurilor pana la Sacele, costurile fiind destul de mari. 
Pentru anul 2019 tinta de reciclare este 40% iar in 2020 este 50%. Trebuie sa incepem gradual 
ca sa ne indeplinim aceste tinte iar toate regulamentele sunt făcute pe principiile date prin 
legislaţie plăteşti cat generezi si poţi recupera aceasta taxa daca colectezi selectiv. Preţul stabilit 
cu toate calculele incluse este de 13,61 cu TVA inclus, taxa care va fi incasata la taxe si 
impozite iar firma de salubritate ne va face noua o factura si ii vom plaţi la fiecare sfarsit de 
luna.

PROPUNERE TRANSFORM AREA TAXEI SPECIALE IN CUANTUM DE 160 LEI 
APLICATE PERSOANELO JURIDICE IN TARIF

Firma de salubritate va avea contracte cu fiecare agent economic. La acest moment propunerea 
este de transformare in tarif a celor 160 lei cu TVA. Transportul deşeuri vegetale din gospodarii 
inafara de luna curăţeniei va avea un tarif de 96,6 lei cu TVA. Mai avem si ridicatul si 
transportat deseuilor de EEE cu cost 0. Fiind o taxa reala si destul de mare pentru populaţia din 
Fagaras ne-am gândit ca sa indeplinim tintele, MERCUREAN IOAN ul ca sa recupereze aceşti 
bani, se duce la punctele de colectare din oraş, duce pet-ul hartia, hartia si sticla si primeşte bani, 
deci MERCUREAN IOAN ul poate sa recupereze in fiecare luna minim 50% din valoarea taxei 
deci este un cost normal, 
întrebări ...

PRESA: unde vor fi aceste centre de colectare?

MONICA BELEAUA: aceste centre de precolectare vor fi in număr de 12 si vor fi poziţionate 
astfel incat sa acopere toate cartierele, ele sunt menţionate in anexa 1 a regulamentului, astfel 
incat fiecare cetatean sa aiba acces la unul dintre ele.

PRIMAR: in completare : am discutat cu domnul direcor de la Ecoterm, toate centralele sunt 
proprietatea Municipiului Fagaras si l-am rugat sa gaseasca disponibila o mica suprafaţa, noi 
vom intra cu un contract de concesiune a acestor bunuri si aceasta suprafaţa o va folosi primăria 
sau Salco astfel incat sa nu existe plata de la o societate a primăriei la alta societate a primăriei -  
taxa de inchiriere. Acest lucru se va stabili intr-o şedinţa viitoare si de asemenea vom aproba si 
acest regulament deci la centralaele termice din cartiere.

PRESA: ştim ca taxa se va incasa la Taxe si Impozite unde este destul de aglomerat, cum veţi 
gestiona situaţia? Se va plaţi lunar?



PRIMAR: Nu, trimestrial, se poate plaţi si Online taxa ca orice impozit 

PRESA: Si inseamna pentru persoane fizice 13.61 lei?

PRIMAR: 13.61 lei a reieşit preţul, iar eu propun sa fie 13 lei, pentru ca este mai uşor de incasat 
si se poate plaţi in acelaşi timp cu impozitele

PROPUNERE PRIMAR: TAXA SPECIALA PERSOANE FIZICE DE 13 LEI TVA 
INCLUS.

PRESA: Sa zicem ca este vorba de o familie de 2 persoane sau 3 preţul este foarte mare.

DNA BOERIU: Preţul este corect fundamentat si legal iar din punct de vedere al colectării, daca 
este atribuia serviciului vom colecta iar ca si obligaţie. Fiecare va fi nevoit sa vina sa isi depună 
declaraţia constând in nişte formulare tipizate iar din acestea vor reieşi informaţiile in baza 
carora vom calcula cuantumul pe fiecare persoana si imobil. Daca acolo sunt declarate 2 
persoane pentru 2 persoane vom incasa taxa inclusiv in cazul in care persoana are calitate de 
client, tot proprietarul trebuie sa vina sa declare.

PRESA: Am făcut un calcul si taxa iese mai mult decât impozitul.

PRIMAR: Amenda pentru neindeplinirea ţintelor o va primi UAT-ul, UAT-ul va plaţi iar daca 
nu facem aceasta procedura vom plaţi amezi pe aceasta taxa de neindeplinire a ţintelor iar cei 
care vor plaţi sunt tot cei buni platnici, si am vrea sa facem o defalcare a preţului de 13 lei si o 
sa vedeţi ca nu este exagerat, este un preţ real pentru cetateni, suportabil in comparaţie cu 
salariile si veniturile acestora, daca noi facem procedura cetateanul poate sa isi recupereze banii 
iar noi vom investi in societatea de salubrizare si astfel preţul in timp va trebui sa scada. 
Cantitatea de gunoi de la Sacele va fi nult mai mica deci si preţul mai mic. In 2019 daca 
cantitatea va fi mai mica la fel va scadea si preţul. Binenteles trebuie sa luam in calcul si 
măririle de salarii si de când a aparat inflaţia au crescut toate preturile.

PRESA: CL si primăria au luat in considerare cetăţenii din Cartierul Combinat -  personae 
defavorizate sau familii cu 10 persoane. Estimaţi ca acei oameni vor plaţi?

PRIMAR: avem probleme cu neincasarea amenzilor de la persoane care sunt insolvabile si 
atunci luam masuri ca sa nu ne incarcam cu neincasare si astfel luam din cotele defalcate. Vom 
lua masuri conform legii prin compensare de sume. Daca insist foarte mult pe colectarea 
selectiva si de a primi banii inapoi. In toate cartierele sunt aruncate peturi sau harţii si aceşti 
oameni vor fi incantati sa adune selectiv aceste deşeuri astfel ca sa poata sa isi reducă plăţile 
către salubritate.

DL. MAGA: La aceste centre se vor da banii pe loc ?



DNA HORDEAN: O sa ne gândim la o procedura.

DL. BARSA: încercam sa modificam, programul informatic astfel ca in loc de chitanţa sa 
primească bilete de cantar cu care vor veni la sediu si vor ridica banii când vor vrea in decursul 
unui an.

DL MAGA: Fiind o taxa colectata cu impozitul se va aplica reducerea de 10%?

PRIMAR: Este taxa speciala nu se va aplica reducere

PRESA: Cu apartamantele din care cetăţenii sunt plecaţi dincolo cum se va proceda?

DNA BOERIU: S-a stabilit modalitatea prin regulament - adica timp de 3 luni vor plaţi taxa 
pentru o singura persoana.

PRESA: Daca cetăţenii nu isi vor depune declaraţiile vor plaţi amenda?

DNA BOERIU: Da, vor pati amenda si vor fi debitaţi din oficiu.

DL MAGA: Daca pleaca pe 6 luni in străinătate cum se procedează?

DNA BOERIU: Se vor depune declaraţii cu documente justificative 

PRESA: Când se vor depune declaraţiile?

DNA BOERIU: S-a stabilit deja ca perioada sa fie intre 1 ianuarie si 31 mai la registratura 
primăriei.

DL MAGA: In legătură cu colectarea selectiva cum se va proceda in ceea ce priveşte toamna 
când noi adunam frunzele de pe domeniul public care le puneam in containerul de menajer... 
cum vom face acum?

PRIMAR: contractele de maturat nu se fac pe spaţiul verde ci se face contract de intretinere si 
daca locatarii se mobilizează si fac curat se poate suna la primărie si se ridica de noi contra unui 
tarif de depozitare deşeuri vegetale si plăteşte primăria daca deşeuri le sunt puse separat.

DL. BARSA: este foarte greu si pentru noi daca aceste deşeuri sunt puse in containerele noastre 
pentru ca cantitatea dusa la Sacele este foarte mare

PRESA: sacii pentru colectare selectiva sunt puşi la dispoziţie sau trebuie cumpăraţi ?



DL BARSA: nu trebuie cumpăraţi, aceştia vor fi puşi la dispoziţia cetăţenilor, cate 4 saci 
galbeni pentru pet si metal, 1 sac verde pentru sticla si 1 sac galben pentru hârtie iar in 
momentul in care omul vine cu sacii plini vor primi saci inapoi pentru recilculare.
La blocuri vor primi cei interesaţi de colectarea selectiva. La casieria si la sediul societăţii vor fi 
punctele de colectare de aici vor putea fi ridicaţi banii.

PRIMAR: resturi din construcţii si deşeuri vegetale daca le duceţi dumneavoastră la punctul de 
colectare sunt preluate gratuit.

DL. BARSA: binenteles ca si aceste deşeuri vor fi preluate gratuit pana la o cantitate de 3 mc/ 
luna conform regulamentului, nu putem prelua toate deseurile din demolarea unei case pe gratis.

PAICU CRISTINA: va rog sa luaţi in considerare organizarea unor proiecte cu privire la 
colectare selectiva de deşeuri in instituţii, ceea ce ar fi foarte benefic si pentru copii din punct de 
vedere educaţional cat si pentru instituţii in ideea de a mai obţine nişte bani din aceasta colectare 
prin valorificare.

PRIMAR: noi am mai avut astfel de proiecte implementate la nivel de municipiu

DNA BELEAUA: am organizat o acţiune in sensul asta, prin proiectul ECOATITUDINE, in 
municipiul Fagaras prin programe educaţionale in şcolile care s-au inscris după care s-a putut 
participa la un concurs cu privire la acţiuni cu obiect de protecţia mediului. Toate unităţile de 
invatamant au fost premiate.

PAICU CRISTINA: noi propunem amplasarea unor recipiente permanente in sălile de clasa si 
publele afara pentru a face aceasta colectare zilnic.

DNA HORDEAN: aceasta activitate este instituita printr-o lege cu privire la obligativitatea 
instituţiilor publice de a colecta selectiv deseurile. Salco are incheiate contracte de comodat si 
au fost puse la dispoziţia şcolilor si celorlalte instituţii recipiente speciale pentru colectarea 
aceasta pe 3 culori iar obligaţia amplasării recipientelor in sălile de clasa revenea şcolilor 
respective iar fiecare dintre instituţii este obligata sa aiba o persoana responsabila cu 
implementarea acestor obligaţii conform legii ca si in toate instituţiile publice.

PRIMAR: in legătură cu veniturile suplimentare din colectare selectiva se specifica in 
regulament procedura?

DL BARSA: facem precizarea ca prin prezentul regulament colectarea selectiva este nelimitata 
adica nu se limitează la presoanele fizice, juridice, asociaţii, instituţii, toata lumea poate sa 
organizeze si sa stranga, important este sa fie curat langa noi. Nu contează cine aduce 
reciclabilele aceştia vor fi retribuiţi.



DNA BELEAUA: colectarea separata prevăzută in regulament este un instrument de colectare a 
deşeurilor care este o obligaţie a tuturor cetăţenilor, când am luat in calcul varianta de bonusare 
am gandit-o ca o alternativa de a se recupera o parte din costurile pe care le presupune serviciul, 
deseurile de ambalaje vor fi ridicate gratuit de la punctele de precolectare insa daca un cetatean 
vrea sa isi recupereze din costuri poate sa le duca la punctele cu cantar, iar colectarea selectiva 
este absolut obligatorie si sunt sancţiuni in acest sens.

DL. BARSA: sancţiunile sunt destul de mari după cum ati văzut, pentru persone fizice sunt de la 
1000 la 2000 de lei iar pentru persone juridice sunt de la 20 la 40 000 lei daca nu se face o 
colectare selectiva, acum modalitatea de verificare se va face prin Politia Locala, prin organele 
abilitate prin Garda de Mediu etc.

PRIMAR: daca vreţi sa va justifice acest preţ de 13 lei, mi se pare foarte important

DL. BARSA: referitor la justificarea preţului trebuie sa facem o menţionare ca taxa pentru 
economie circulara la ora actuala este 30 de lei / tona depozitata, deci reiese un calcul de 113 
lei, TVA-ul din suma de 13 lei este 2 lei iar taxa iese efectiv undeva la 9,8 lei / persoana -  suma 
incasata de către societatea noastra, unde trebuie sa facem precizarea ca salariul a crescut in 
2018, iar in 2019 se preconizează o alta creştere, preţul la combustibil deasemenea a crescut. 
Noi am făcut o actualizare de preţ, ceea ce suntem obligaţi sa facem anual conform legii si 
directivelor ANRSC.

PRESA: Acum am făcut calculul pentru o familie cu 2 persoane si ar ieşi la 308 lei / an iar 
pentru 4 persoane 616 lei.

PRIMAR: In momentul acesta cat este valoarea serviciilor de salubrizare / an?

DNA CIORDAS: 204 lei / 2 persoane / an 

PRESA: Cum ramane cu persoanele juridice?

DL. BARSA: Aici vreau sa fac o precizare: cu o intarziere de 3 luni, in ceea ce priveşte calculul 
avem o incasare de 98% de la personae fizice, personae juridice de 98% dar problema mare este 
la asociaţiile de proprietari unde gradul de incasare este de 50%, aici la asociaţiile de proprietari 
deocamdată contractile sunt făcute pe asociaţii, am inceput sa trecem pe contracte individuale 
dar oamenii se mişca un pic mai greu.

PRESA: Cate asociaţii mai aveţi?

DL. BARSA: 63 in total iar jumătate dintre ei nu au plătit inca salubrizarea dar trecând pe tarif o 
sa eliminam aceasta problema. Referitor la PJ si PF va dau estimarea la 3 luni pentru ca oamenii 
nu vin sa plateasca lunar ci poate la 2 sau 3 luni.



DL. MALENE: Vroiam sa intreb de modalitatea de plata -  adica va fi trimestriala? 
Dumneavoastră va descurcaţi fara bani in timpul asta? Adica plata va fi la sfârşitul celor 3 luni 
sau cum?

PRIMAR: Plata se va face lunar

DNA HORDEAN: Noi facturam lunar către primărie si doar plăţile oamenilor se vor face 
trimestrial către primărie

PRIMAR: Logic, ce inseamna sa aduci cetateanul sa plateasca lunar? Din aceasta cauza e făcută 
taxa trimestriala la fel cu taxele locale. Nici taxele locale nu se plătesc la fiecare sfarsit de luna. 
Adica noi plătind in fiecare luna la salubritate plătim din bugetul local apoi ne reincarcam cu 
taxa speciala, taxa este a cetăţenilor la fel ca si impozitele

MERCUREAN IOAN : Dumneavoastră faceţi bugetul local pe premisa ca cetăţenii plătesc pana 
la 31 martie, iar pentru taxele speciale ...

PRIMAR: Bugetul Fagarasului nu se face cu taxa estimata plătită pana la 31 martie ci se face cu 
taxele estimate plătite pana la sfârşitul anului si pe urma se distribuie sumele, asa se intampla si 
cu taxa speciala. Normal ca daca nu se plăteşte pana la sfrasitul perioadei respective se pun 
penalitati.

DNA BOERIU: 1% pe fiecare fracţiune de luna. Cei care doresc pot sa vina sa plateasca 
anticipat sau parţial din taxa, in fiecare luna cate puţin pana plătesc tot. Penalităţile se vor aplica 
după expirarea termenului de plata sub forma majorărilor de intarziere.

PRESA: Este o regula la nivel de tara?

PRIMAR: Nu, dar studiile făcute de ANRSC taxa locala funcţionează cel mai bine. In asociaţii 
de proprietari este altceva, adica intr-o singura asociaţie pot fi pana la 500 de persoane, 
asociaţia incaseaza banii, nu plăteşte tot si incearca sa ruleze banii ceea ce nu este corect pentru 
ca firma de salubrizare isi face treaba pentru 500 de personae nu pentru 450.

DL. BARSA: Un exemplu concret, noi identificam o persoana care nu are contract, ne uitam in 
baza de date vedem ca nu are contract, il somam sa incheie unul dar el se duce la asociaţia de 
proprietari si vine cu o adeverinţa ca acolo isi plăteşte gunoiul. In fiecare luna asociaţia isi 
declara numărul de persoane. Au fost si situaţii când s-a constatat ca numărul de persoane 
declarat de asociaţie a fost mai mic decât numărul real al acestora, au plătit diferentele!

PRESA: Hai sa luam un exemplu: strada Prunului si Salcâmului, merge Salco acolo?

DL. BARSA: Au fost discuţii si pe drumul Sonei si prin alte locuri, ati văzut, containerele erau 
goale si pe jos era plin, gunoaiele au fost ridicate de fiecare data.



PRIMAR: Curăţenia trebuie menţinută in oraş, primăria oricum plăteşte curăţenia asta. In 
regulament este specificat un număr de 4 persoane care trebuie sa plateasca salubritatea, in 
momentul de faca noi nu incasam nimic, după taxa vom incasa.

PRESA: Veţi incasa si din acele cartiere!

PRIMAR: Da, ei acum au contracte de chirie deci apar in baza noastra de date, si vor trebui sa 
plateasca ca si impozitele si taxele locale. Diferenţa dintre acum si 2019 este ca in viitor vom 
incasa.

DL MALENE: Pentru ca va fi o creştere de taxa si cred ca ar fi fost bine sa se mediatizeze mult 
mai bine.

PAICU CRISTINA: Si ora la care este organizata nu este buna, va rog sa le faceţi după ora 
16:00.

PRIMAR: Noi am publicat pe site, am dat presei, presa, voi nu ati publicat mai departe? Noi nu 
am primit nici o hârtie sau nici o propunere de modificare a acestui regulament.

DL. BARSA: Fundamentarea preţului este făcută conform legii chiar daca este supusa dezbaterii 
publice.

PRESA: Ce faceţi cu un cetatean care are pensia de 600 de lei iar impozitul pe casa este de 100 
de lei si taxa pe salubritate este de 300 de lei, deci triplu cum credeţi ca se va descurca acel 
pensionar?

PRIMAR: Dumneavoastră nu trebuie sa faceţi comparaţii de genul asta, dumneavoastră trebuie 
sa faceţi comparaţia corecta. Pensionarul are posibilitatea sa isi recupereze banii. Pensionarul 
poate sa isi recuperze in totalitate banii daca duce deşeuri selectate la punctele de precolectare.

PRESA: Nu va gândiţi asa, ganditi-va la pensionarii care au probleme, sau au grad de 
invaliditate, cum se vor descurca aceia?

DL. MAGA: Impactul este foarte mare daca te uiţi la suma pe an, daca te gândeşti la 13 lei / 
luna nu este foarte mare.
DL. BARSA: Ţineţi cont ca prestarea serviciului se face zilnic.

PRIMAR: Totul pleaca de la preţ, haideţi sa vedem cum inlocuim suma. Dam o hotarare, dvs 
platiti taxe la primărie si atunci puteti plaţi si taxa de salubrizare, dam o hotarare sa plătim tot 
din taxele oamenilor o diferenţa, este corect > NU . Taxa asta de 13 lei trebuie sa ajungem in 
2021 sa generam cat mai puţin gunoi ca la Sacele sa ducem cat mai putina cantitate, ca acolo 
este cheltuiala este cea mai mare. Acum spuneţi de unde sa subvenţionam aceasta taxa.



DL. MAGA: Cat este preţul de depozitatre?

DNA HORDEAN: 65 / pe tona fara TVA, 78 LEI /tona cu TVA 

PRESA: Deci a crescut preţul in medie cu 4.50 lei

DL. MELENE: Preţul acesta asigura funcţionarea firmei de salubritate in oraş?

PRIMAR: Da, dar trebuie sa venim si cu alte masuri, aceşti 13 lei asigura funcţionarea corecta a 
acestei firme, dar trebuie sa venim si cu alţi bani pentru investiţii in valoare de 600 000 euro 
pentru 4 maşini si 2 tocătoare pentru crengi si deşeuri din construcţii, daca nu faem aceste 
investiţii preţul nu se justifica, deci in 2020 cantitatea va fi mult mai mica deci si preţul va putea 
fi mult mai mica. Deci noi putem sa nu colectam selective in continuare, sa luam amenzi mari si 
apoi o sa sara presa ca noi nu facem ce trebuie.

PAICU CRISTINA: Legat de propuneri, as propune ora 18 pentru viitoarele dezbateri publice. 

PRIMAR: Am avuit si la ora 18 si au venit foarte putini cetateni.

MERCUREAN IOAN : Adevărul este ca la ora asta ar putea sa vina doar cei ca mine, 
pensionari ca mine si nu cei care merg la servici, as dori o ora mai convenabila.

PRIMAR: Ultima dezbatere am organizat-o in sala mica de la Casa de Cultura unde au fost 
prezenţi 20 de persoane.

MERCUREAN IOAN : Primăria trebuie sa dea in presa si sub alte forme ca cetateanul trebuie 
sa fie informat sub toate formele.

DL. MALENE: In urma cu mai multa vreme toate organizaţiile din Fagaras erau instiintate cu 
privire la aceste şedinţe, acum nu î

PROPUNERE TRANSM ITERE ANUNŢURI CĂTRE TOATE ONG-URILE DIN  
FAGARAS PE SUPORT ELECTRONIC.

MERCUREAN IOAN: Preţul acesta este benefic pentru societate? Preţul acesta va duce la o 
imbunatatire a activitatii societăţii?

PRIMAR: Aceasta suma de 13 lei asigura funcţionarea corecta a societăţii. Noi ca primărie 
trebuie sa finanţam societatea prin dotare cu utilaje performante in vederea obţinerii unei 
performante ridicate si scădere a preţului si pentru a nu plaţi amenzi.



MARIAN BITA: Serviciile Salco. Serv au crescut in ultimii 2 ani, aceştia lucrează foarte bine iar 
din punctul meu de vedere ce se intampla acum este un lucru foarte bun, probabil ca nu ati citit 
ce inseamna modificarea regulamentului de salubrizare si anume, de exemplu, eu plătesc pentru 
4 persoane la momentul actual 52 lei / luna iar după noul regulament s-ar putea sa imi iasa mai 
ieftin daca eu colectez deseurile cum trebuie, iar daca gunoaiele nu se mai duc in Dealul 
Galatiului si nu mai luam amenzi, eu voi plaţi undeva la 20 - 35 de lei sau poate chiar si gratis. 
Cred ca ati făcut o greşeala ca nu ati pus nici o limita la bonificaţie, pentru ca eu o sa ma apuc sa 
strâng hârtie si apoi 5 ani nu o sa mai plătesc gunoiul.

DL. BARSA: Aici trebuie sa fac o precizare, colectarea se face doar in sacii care va vor fi 
inmanati, deci practic nu poţi sa vi cu camionul sa il descarci la Salco si sa nu mai plătesc nimic.

MARIAN BITA: Am inteles, eu consider ca si noi ca si cetateni trebuie sa ne ocupam de 
colectarea selectiva si ar trebui sa scada cantitatea deşeurilor neselectate. Preţul nu mi se pare 
deloc mare.

DL. MAGA: De ce limitaţi cantitatea?

DL. BARSA: Nu limitam cantitatea, sunt societăţile comerciale care au cantitati enorme, nu este 
nici o problema, noi dam un preţ mai mare decât oricare preţ de pe piaţa de ambalaje.

In concluzie, taxa specială aferentă serviciilor de salubrizare convenit pentru o persoana 
fizica va fi de 13 lei cu TVA, punctele de precolectare se vor institui in fiecare cartier in incinta 
cutilor de la punctele de energie termica iar in ceea ce priveşte distribuirea de saci pentru 
colectare selectiva la blocuri va fi asigurată de operator.

In ceea ce priveşte taxa specială aferentă serviciului de salubrizare pentru persoanele 
juridice acesta se va transforma din taxa in tarif fiind evaluat la 160 lei cu TVA.

Cetăţenii sunt obligaţi ca in perioada 1 ianuarie -  31 mai 2019 sa isi completeze si 
depună declaraţiile de impunere cu privire la numărul de persoane din unitatea locativa aflata in 
proprietate, in caz contrar vor fi debitaţi din oficiu si amendaţi conform codului fiscal.

Toate deseurile colectate selectiv si duse la sediul firmei de salubrizare sau la unul dintre 
punctele de precolectare cu cântărire vor fi bonificate conform regulamentului de salubrizare.

Drept pentru care, s-a incheiat minuta in 3 exemplare.

Primar,
SUCACIU GHEORGHE



R O M ÂNIA
ROMAN IA

JUDEŢUL BRAŞOV
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Nr.37.399 din 22.11.2018

P R O C E S -V E R B A L
de afişare încheiat astăzi, 22 noiembrie 2018

Subsemnata Jurcovan Petronela, consilier juridic în cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local 

Făgăraş, am procedat astăzi, la afişarea documentului de mai jos, pe panoul publicitar de la intrarea 

principală în clădirea Primăriei:

- Regulamentul Serviciului Public de Salubritate al Municipiului Făgăraş, precum ş i 
Regulamentul privind aplicarea taxei speciale de salubrizare

începând de la data de 22.11.2018 până la data de 05.12.2018 se primesc sugestii, reclamaţii, 
.amendamente la proiectul de hotărâre privind Regulamentul Serviciului Public de Salubritate al 
Municipiului Făgăraş, precum şi Regulamentul privind aplicarea taxei speciale de salubrizare, 
persoană de contact fiind d-na Ioana Hârţoagă - Dir.D.A.P.L. Făgăraş, urmând ca in data de 05.12.2018 să 

• aibă loc dezbaterea publica in sala de şedinţe a Primăriei Făgăraş.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

Cod: F -  48

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro
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MUNICIPIUL
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 

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

DEZBATERE PUBLICĂ pentru REGULAMENTUL SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRITATE AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, precum si

REGULAMENTUL PRIVIND APLICAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE

VĂ ADUCEM LA CUNOŞTINŢĂ CĂ ÎN ZIUA DE MIERCURI, 5  D E C E M B R I E  2 0 1 8 ,  O R A  1 2 ° ° ,  VA  
AVEA LOC DEZBATEREA PUBLICĂ pentru REGULAMENTUL SERVICIULUI PUBLIC DE 
SALUBRITATE AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, precum  si REGULAMENTUL PRIVIND 
APLICAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE

ÎNCEPÂND CU DATA DE 21 NOIEMBRIE 2018. PENTRU INFORMAŢII. VĂ STĂ LA DISPOZIŢIE 
PERSOANĂ DE CONTACT: D-NA IOANA HÂRŢOAGĂ -  DIRECTOR D.A.P.L., ÎNTRE ORELE 8,00 -  16,00 LA 
SEDIUL PRIMĂRIEI FĂGĂRAŞ SITUAT ÎN STRADA REPUBLICII NR. 3, DE LUNI PÂNĂ JOI, ÎNTRE ORELE  
7,30 -  16,00 Şl VINERI, ÎNTRE ORELE 7,30 -  13,30

VĂ INVITĂM SĂ  PARTICIPAŢI LA DEZBATEREA PUBLICĂ ÎN CADRUL CĂREIA AVEŢI POSIBILITATEA  
SĂ  PREZENTAŢI PROPUNERI, SUGESTII Şl AMENDAMENTE CU PRIVIRE LA REGULAMENTUL 
SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRITATE AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, precum si 
REGULAMENTUL PRIVIND APLICAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PE CARE SĂ  LE 
DEPUNEŢI PÂNĂ LA DATA DE 5 DECEMBRIE 2018, DE LUNI PÂNĂ JOI, ÎNTRE ORELE 7,30 -  16,00 Şl 
VINERI, ÎNTRE ORELE 7,30 -  13,30, LA: D-NA IOANA HÂRŢOAGĂ -  DIRECTOR D.A.P.L., SAU PRIN e-mail: 
secretariat@primaria-faaaras.ro

MUNICIPIULUIVA MULŢUMIM PENTRU INTERES Şl VA AŞTEPTAM IN SALA DE ŞEDINŢE , 
FĂGĂRAŞ. MIERCURI. 5 DECEMBRIE 2018. ÎNCEPÂND CUrORĂ?L2:00

M i j n i r. i p  11 n \

NICIPIULUI FĂGĂRAŞ

mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-faaaras.ro


CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 1
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE STUDII, PROGNOZE

ECONOMICO-SOCIALE, BUGET 
FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
AL MUNICIPIULUI

AVIZ NR. /13.12.2018

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.l AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

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

Amendamente propuse:

SECRETAR, 
Şuteu Marilena



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. /13.12.2018

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.5 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

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

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE,
Bogdairfcon

SECRETAR, 
Malene Petru



CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

COMISIA 3
COMISIA PENTRU SERVICII 
PUBLICE, PENTRU COMERŢ 
ŞI AGRICULTURĂ

AVIZ NR. £ 5  /13.12.2018

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.3 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

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

Amendamente propuse:

a .  o / ^

PREŞEDINTE, 
Popa Ovidiu Nicolae

SECRETAR, 
Cârlan Anca



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 4
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI

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

ŞI DE AGREMENT

AVIZ NR. ,?  /22.01.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.4 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

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

Amendamente propuse:



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 1
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE STUDII, PROGNOZE

ECONOMICO-SOCIALE, BUGET 
FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
AL MUNICIPIULUI

AVIZ NR. 3 /22.01.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.l AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

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

Amendamente propuse:

f c  - A

PREŞEDINTE,

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 5
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA

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

AVIZ NRo 7 ____ / 22.01.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.5 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

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

Amendamente propuse:
__________ /-/— ____— <3- & i
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PREŞE^fNTE,
Bogdanţmn

Cod: F-18

SECRETAR, 
Malene Petru


