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DEZBATERE PUBLICĂ privind AJUSTAREA/MOPIFICAREA 
TARIFELOR PENTRU ACTIVITĂŢILE SPECIFICE SERVICIULUI DE 

SALUBRIZARE A MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

VĂ ADUCEM LA CUNOŞTINŢĂ CĂ ÎN ZIUA DE VINERI, 14 IANUARIE 
2 0 2 2 , ORA 11°, VA AVEA LOC DEZBATEREA PUBLICĂ privind 
AJUSTAREA/MOPIFICAREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITĂŢILE 
SPECIFICE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A MUNICIPIULUI 
FĂGĂRAŞ

ÎNCEPÂND CU DATA DE 23 DECEMBRIE 2021, POATE FI CONSULTATĂ 
DOCUMENTAŢIA, IAR PENTRU INFORMAŢII, VĂ STĂ LA DISPOZIŢIE 
PERSOANĂ DE CONTACT: şef SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICĂ FĂGĂRAŞ -  
d-na IOANA HÂRŢOAGĂ, ÎNTRE ORELE 8,00 -  16,30 LA SEDIUL PRIMĂRIEI 
FĂGĂRAŞ SITUAT ÎN STRADA REPUBLICII NR. 3, DE LUNI PÂNĂ JOI, ÎNTRE 
ORELE 8,00 -  16,30 Şl VINERI, ÎNTRE ORELE 8,00 -  14,00 SI Director SC SALCO 
SERV S.A. LA SEDIUL DIN FĂGĂRAŞ STR.NEGOIU NR.147

VĂ INVITĂM SĂ PARTICIPAŢI LA DEZBATEREA PUBLICĂ ÎN CADRUL 
CĂREIA AVEŢI POSIBILITATEA SĂ PREZENTAŢI PROPUNERI, SUGESTII Şl 
AMENDAMENTE CU PRIVIRE AJUSTAREA/MOPIFICAREA TARIFELOR 
PENTRU ACTIVITĂŢILE SPECIFICE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A 
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ PE CARE SĂ LE DEPUNEŢI PÂNĂ LA DATA DE 05 
IANUARIE 2022, DE LUNI PÂNĂ JOI, ÎNTRE ORELE 8,00 -  16,30 Şl VINERI, ÎNTRE 
ORELE 8,00 -  14,00, LA: şef SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICĂ FĂGĂRAŞ -  d- 
na IOANA HÂRŢOAGĂ SI SI Director SC SALCO SERV S.A. LA SEDIUL DIN 
FĂGĂRAŞ STR.NEGOIU NR.147 SAU PRIN e-mail: secretariat@primaria- 
fagaras.ro

VĂ MULŢUMIM PENTRU INTERES Şl VĂ AŞTEPTĂM ÎN SALA DE ŞEDINŢE 
A MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, VINERI, 14 IANUARIE 2022. ÎNCEPÂND CU ORA 
11:00.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ 
GHEORGHE ŞUQÂCIU

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


ROMANIA
JUDEŢUL BRAŞOV

MUNICIPIUL FAGARAŞ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tei: 0040388 402 949, Fax: 0040388 402 805 

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

Nr.63.445 din 22.12.2021

PROCES -  VERBAL
de afişare încheiat astăzi, 22 decembrie 2021

Subsemnatul Gavrilă Adrian, consilier juridic în cadrul Compartimentului Juridic al 
Primăriei Municipiului Făgăraş, am procedat astăzi, la afişarea documentului de mai jos, pe panoul 
publicitar de la intrarea principală în clădirea Primăriei, precum şi pe site-ul Primăriei Municipiului 
Făgăraş:

- Memoriu Tehnico Economic Justificativ privind ajustarea/modificarea tarifelor pentru 
activităţile specifice serviciului de salubrizare a Municipiului Făgăraş

Până la data de 05.01.2022 se primesc sugestii, reclamaţii, amendamente la Memoriu 
Tehnico Economic Justificativ privind ajustarea/modificarea tarifelor pentru activitatile specifice 
serviciului de salubrizare a Municipiului Făgăraş, persoană de contact fiind şef SERVICIUL DE 
UTILITATE PUBLICĂ FĂGĂRAŞ -  d-na IOANA HÂRŢOAGĂ la sediul Primăriei Făgăraş 
situat în strada Republicii nr. 3 si Director SC SALCO SERV S.A. la sediul din Făgăraş str.Negoiu 
nr.147

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

N r.
crt.

F u n c ţia  şi a tr ib u ţia N u m e le  ş i p r e n u m e le D a ta S e m n ă t u r a

1. întocmit,consilier juridic Gavrilă Adrian 22.12.2021

2.
Afişarea s-a făcut în prezenţa, 

consilier
Pică Petronela 22.12.2021

Cod: F - 48

mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro
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SALCO SERV S.A.
SALUBRIZARE FAG ĂR AŞ  

Nr. Registrul Comerţului: J08/1234/2002 
CUI: R014891753 

Tel / fax : 0268 213 255 
E-mail: secretariatsalcoserv@gmaiI.com

w w w  « a li- n t p r v  r n

Subscrisa Salco Serv S.A., cu sediul în localitatea Făgăraş, str. Negoiu, nr. 147, judeţul 

Braşov, înregistrată la O.N.R.C. Braşov sub nr. J08/1234/2002, CUI RO I4891753, reprezentată prin 

Directorul General Ardelean Melania-Lenuţa,

Prin prezenta, vă înaintăm Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 1 din 

13.12.2021, MemoriuTehnico- Economic Justificativ privind ajustarea/ modificarea tarifelor pentru 

activităţile specifice serviciului de salubritate a Municipiului Făgăraş , în vederea supunerii acestora 

spre aprobare în cadrul următoarei şedinţe de Consiliu Local a Municipiului Făgăraş.

DIRECTOR GENERAL, 

Ardelean Melania-Lenuta

Societate inscrisa Registrul 
de evidenta al prelucrărilor 

de date cu caracter personal

Capital social: 405.884,00 Lei
Cont BRD: R028 BRDE 080SV 0519 2750 800 
Cont Banca TRANSILVANIA R039 BTRL 0080 1202162536XX 

Cont Raiffeisen Bank R061 RZBR 0000 0600 0739 3993
Pagina 1/1
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SALCO SERV S.A
Nr. RegistrulComertului: J08/1234/2002 

CUI: R014891753 
T e l/fa x : 0268 213 255 

E-mail: secretariatsalcoserv@gmail.com 
www.salcoserv.ro

505200 FĂGĂRAŞ, ROMÂNIA, STR. NEGOIU 147

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

NR. 1 DIN 13.12.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii Salco Serv SA Făgăraş, reunită în 

şedinţa publică din data de 13.12.2021, legal întrunită la sediul acţionarului unic, Municipiul 

Făgăraş, acţionar unic care îşi exercită atribuţiile prin Consiliul Local Făgăraş,

Cu participarea acţionariatului reprezentând 100% din capitalul social al societăţii, în 

prezenţa a 9 consilieri locali, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în baza ordinii de zi şi a 

propunerilor consemnate în procesul verbal de şedinţă din data de 13.12.2021 adoptă următoarea

Art. 1 Se aprobă iniţierea demersurilor de recuperare a sumelor restante acumulate de 

Primăria Municipiului Făgăraş către societatea de salubritate Salco Serv Sa şi calcularea penalităţilor 

de întârziere datorate, la nivelul dobânzilor legale aferente obligaţiilor bugetare.

Art. 2 Se aprobă modificarea tarifelor propuse pentru prestarea serviciului de salubritate 

începând cu anul 2022 astfel:

- pentru activitatea de colectare separată şi transport deşeuri de la populaţie ( rezidual şi 

biodegradabil - frecvenţă minimă), o taxă de 16,70 lei, inclusiv TVA

- pentru activitatea de colectare separată şi transport deşeuri de la agenţii economici (rezidual 

şi biodegradabil) varianta colectării selective, o taxă de 163,57 lei inclusiv TVA

- pentru activitatea de colectare separată şi transport deşeuri de la agenţii economici (rezidual 

şi biodegradabil) varianta colectării neselective, o taxă de 224,18 lei inclusiv TVA

Art. 3 Se aprobă menţinerea celorlalte tarife aprobate conform HCL 80/26.02.2021

Art. 4 Cu înregistrarea prezentei hotărâri la Registrul Comerţului se numeşte preşedintele 

Consiliului de Administraţie Salco Serv Sa, Ţeţiu Nicolae - Ciprian

HOTARARE

Capital social: 405.884,00 Lei

SECRETAR,
R am ba J  ^

SocietateinscrisaRegistrul de evidenta  
al prelucrărilor de date cu caracter 
personal cu notificarea nr. 33559

Cont BRD: R028 BRDE 080SV 0519 2750 800 
ContBanca TRANSILVANIA R039 BTRL 0080 1202162536XX 
ContRaiffeisenBank R061 RZBR 0000 0600 0739 3993
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Str Negoiu Nr 147 
Fagaras 505200 
J08/1234/2002 

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

Email: salcosefv@vahoo.com

? S.w. SALCO SERV S.A.
B.C.R.: R056 RNCB 0055 0069 4052 0010 
Banca TRANSILVANIA: R039 BTRL 008012021 62536 XX 
B.R.D.: R028 8RDE 080SV 05192 750 800 
RAIFFEISEN Bank: R061 R28R 00000 6000 7393 993 
Banca Romaneasca: R 0 1 1 BRMA 09991000 5562 0766 
BANCPOST: R045 BPOS 0820 95789 41 RON 01 
Trezoreria FAGARAS: R028 TREZ1325 069 XXX 000 345

CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI
Operator de date cu caracter personal

RINA este M em bru al Federaţie i CI$q \

RINASIMTEX

ISO TOQMSO 14001
itearal Certificai

Memoriu Tehnico - Economic Justificativ 
privind ajustarea/modificarea tarifelor pentru 

activitatile specifice serviciului de salubritate a municipiului Fagaras

Conform art. 15 din Ordinului ANRSC nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea 
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile 
specifice serviciului de salubrizare a localităţilor care prevede situaţiile in care tarifele pot fi 
modificate: “Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate 
în următoarele situaţii:
a) la modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcţiune a unor utilaje 
pentru îmbunătăţirea calitativă a serviciilor publice de salubrizare şi numai după intrarea în 
exploatare a acestora;
b) pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităţilor ori la 
modificarea condiţiilor de prestare a activităţii, care determină modificarea costurilor cu o 
influenţă mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv;
c) la modificările determinate de prevederile legislative care conduc la creşterea cheltuielilor 
de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate în muncă “
Societatea noastra propune actualizarea tarifelor pornind de la modificările survenite in ceea 
ce priveşte majorările preturilor la elementele de cost ce compun tarifele.

Ajustarea tarifelor de colectare si transport deşeuri de pe raza municipiului Fagaras se 
impune avand in vedere următoarele motive:
•  Creşterea preţului carburantului de la 4,2 lei/1 la 4,9 lei/1;
•  Creşterea tarifului de depozitare a deşeurilor la depozitul ecologic Fin-eco de la 83,58 

lei/to la 140,97 lei/to;
•  Creşterea salariului minim pe economie de la 2.300 in anul 2021 la 2.550 in anul 2022.

Pentru ajustarea tarifelor conform fiselor de fundamentare pentru activitatile 
specifice serviciului de salubritate a municipiului Fagaras s-a pornit de la fundamentarea 
precedenta aprobata prin HCL 80/26.02.2021 si s-au luat in calcul cantitatile de deşeuri 
reziduale si biodegradabile generate atat de populaţie cat si de agenţii economici in primele 9 
luni ale anului 2021 si depozitate la depozitul conform Fin - Eco de la Braşov.

Principalele elemente de cheltuiala cuprinse in tarifele stabilite pentru activitatile 
specifice serviciului de salubritate a municipiului Fagaras sunt următoarele:

1. Cheltuiala cu combustibilul

La stabilirea cheltuielilor cu combustibilul se au in vedere graficele prestabilite pe 
fluxuri pentru ridicarea pubelelor si eurocontainerelor de deşeuri reziduale si biodegradabile

mailto:salcosefv@vahoo.com


StrNegoiu Nr 147 
Fagaras 505200 
J08/1234/2002 

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

Email: salcoserv@vahoo.com

? SC. SALCO SERV S.A.
B.C.R.: R056 RNCB 0055 0069 4052 0010 
Banca TRANSILVANIA: R039 BTRL 0080 12021 62536 XX 
B.R.D.: R028 8RDE 080SV 05192 750 800 
RAIFFEISEN Bank: R061RZBR 00000 6000 7393 993 
Banca Romaneasca: R 0 11 BRMA 09991000 5562 0766 
BANCPOST: R045 BPOS 0820 95789 41 RON 01 
Trezoreria FAGARAS: R028 TREZ1325 069 XXX 000 345

CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI
Operator de date cu caracter personal

RINA este M em bru  al Federaţiei C I $ Q \

RINA SIMTEX
PITIM.',Hll.li.MII;«3 î M M m

ISO 9001 - ISO 14001
Sistem i-itea-ri Certificat

pentru persoanele fizice si juridice, garficul pentru activităţile de măturat, spălat, stropit şi 
întreţinerea căilor publice pe străzi si zile, comenzile de ridicare deşeuri vegetale in cadrul 
campaniilor ”luna curăţeniei” si perioadelor in care se prestează serviciile de tuns gard viu si 
cosit gazon.

Cheltuiala cu combustibilul a fost estimata in raport cu tipul maşinilor si utilajelor 
utilizate, consumul real in funcţie de kilometrii parcurşi si manevrele de incarcare - 
descărcare.

2. Cheltuiala cu munca vie

La stabilirea nivelului cheltuielilor cu munca vie cuprinse in tarifele propuse s-a avut 
in vedere necesarul de personal pentru fiecare dintre activitatile specifice serviciului de 
salubritate de pe raza municipiului Fagaras.

Conform Hotărârii guvernului nr. 1071 din 4 octombrie 2021 pentru stabilirea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată incepând cu data de 1 ianuarie 2022, 
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte 
în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar. -

3. Cheltuiela cu taxa pe economia circulara a fost stabilita in funcţie de cantitatea
de deşeuri reziduale si biodegradabile depozitate in primele 9 luni ale anului 2021 la Fin-Eco 
cu preţul de 80 lei/to.

4. Cheltuiala cu depunerea in rampa a fost calculata, deasemenea, pornind de Ia 
cantitatea de deşeuri reziduale si biodegradabile depozitate in primele 9 luni ale anului 2021 
la Fin-Eco si ţinând cont de tariful de depozitare care este in prezent 83,58 lei/to, iar de la 
01.01.2021 se va majora la 140,97 lei/to, conform notificării primite.

5. Alte cheltuieli materiale
Menţionam ca la stabilirea nivelului anual/lunar al acestor cheltuieli, precum: 

energia electrica tehnologica, costul pieselor de schimb, al materiilor prime si materialelor 
consumabile, al echipamentelor de lucru si protecţia muncii, costul reparatiilori, si a altor 
servicii executate de terti sunt elemente de cost ale cheltuielilor materiale si au fost 
determinate in funcţie de ponderea lor in totalul cheltuielilor materiale ale societăţii in 
concordanta cu tipul autospecialei care va deservi municipiul Fagaras precum si numărul de 
km rulaţi.

Alte cheltuieli cuprinse in fisa de fundamentare, respectiv taxa de licenţa, cheltuielile 
cu intretinerea utilajelor precum si alte cheltuieli ca elemente specifice in cadrul fisei de 
fundamentare au fost stabilite ca pondere a acestor cheltuieli aferente activitatii de salubrizare 
in totalul cheltuielilor de salubrizare corelate cu autospeciala si km parcurşi pentru realizarea 
obiectivelor stabilite de pe raza municipiului.

mailto:salcoserv@vahoo.com


Str Negoiu Nr 147 
Fagaras 505200 
J08/1234/2002 

C.U.I. R014891753 
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S.6. SALCO SERV S.A.
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 R28R 00000 6000 7393 993 
Banca Romaneasca: R 0 1 1 BRMA 09991000 5562 0766 
BANCPOST: R045 BPOS 0820 95789 41 RON 01 
Trezoreria FAGARAS: R028 TREZ1325 069 XXX 000 345

CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI
Operator de date cu caracter personal

RINA este M e m b ru  al Federaţie i C IS Q \

RINA SIMTEX «MMg
ISO 9001 • ISO 14001
Sistem in teg ra i C e rtif ica?

Cheltuielile financiare estimate in cadrul fisei de fundamenare la nivel anual, 
reprezintă ponderea dobânzilor achitate pentru liniile de credit angajate din totalul 
cheltuielilor de salubritate.

Având in vedere cele prezentate au fost stabilite următoarele tarife:

1) Taxa speciala de salubritate pentru activitatea de colectare si transport deşeuri 
menajere de la populaţie - persoane fizice - 16,70 lei/nersoana/Iuna.

La ajustarea taxei speciale de salubritate se ia in calcul totalul cheltuielilor in suma de 
3.622.547 lei la care se adauga un profit de 1%, redeventa de 2% din veniturile realizate, cota 
de dezvoltare de 10%, cantitatea de deşeuri menajere estimata de 6.411,39 to/an si un număr 
de 22.935 persoane.

a) cheltuiala cu combustibilul a fost menţinută la fel ca anul anterior.
b) cheltuiala cu depunerea in rampai a fost calculata avand in vedere tariful de 
depozitare de 140,97 lei/to si cantitatea estimata de 6.411,39 to/an si taxa cu economia 
circulara de 80 lei/to;
c) Cheltuiala cu munca vie a fost majorata cu un procent de 3%, pentru ajustarea 
salariilor angajatiilor care au sub salariul minim brut in vigoare de la 01.01.2022.

2) Tarif pentru activitatea de colectare si transport deşeuri menajere de la agenţi 
economici - persoane juridice - care nu selectează deseurile - 188,39 lei/mc (fara 
TVA)

La ajustarea tarifului pentru activitatea de colectare si transport deşeuri menajere de la 
agenţii economici care nu predau selective se ia in calcul totalul cheltuielilor in suma de 
3.033.646 lei la care se adauga un profit de 1%, redeventa de 2% din veniturile realizate si 
cantitatea de deşeuri menajere estimata de 2.182,28 to/an.

3) Tarif pentru activitatea de colectare si transport deşeuri menajere pentru agenţi 
economici - persoane juridice - care selectează deseurile -137,45 lei/mc (fara TVA).

La ajustarea tarifului pentru activitatea de colectare si transport deşeuri menajere de la 
agenţii economici care predau selective se ia in calcul totalul cheltuielilor in suma de 
2.178.079 lei la care se adauga un profit de 1%, redeventa de 2% din veniturile realizate si 
cantitatea de deşeuri menajere estimata de 2.126,34 to/an.

Avand in vedere faptul ca pentu celelalte tarife practicate de SC Salco Serv SA nu au 
intervenit modificări semnificative, consideram ca acestea raman la nivelul aprobat in prin 
HCL 80/26.02.2021.

Astfel, SC SALCO SERV SA supune spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor 
si a Consiliului Local al Municipiului Fagaras ajustarea taxei speciale de salubritate pentru 
populaţie si tarifele pentru agenţii economici de pe raza municipiului Fagaras.

mailto:salcoserv@vahoo.com


SALCO SERV SA, Fagaras, str. Negoiu, nr.147 
Tarif nr.l

_________________ Ordinul ANRSC109/2007 - Anexa 2 la normele metodologice
FISA DE FUNDAMENTARE

pentru modificarea TAXEI SPECIALE de salubritate - Colectare separata si transport deşeuri de la populaţie (rezidual si 
_________________________________ biodegradabil - frecventa minima)

I Specificaţie U/M
Fundamentarea anterioară 

__________2021_________ Propus 2022

Total lei Unitar lei/UF Total lei Total creştei ■ Unitar 
lei/UM

11. Cheltuieli materiale, din care: 331.259 290.259
| Combustibil si lubrifianţi 87542 87.542
| Energie electrică tehnologică 13800 13.800
| Piese de schimb, utilaje 30342 30.342
| Materii prime si materiale consumabile 4145 8 41.45 B
| Echipament de lucru si protecţia muncii 369 5 3.69 5
| Reparaţii 10321 10.321
1 Amortizarea utilajelor si mijloacelor de 
Itransnort

4281? 42.81?

I Cheltuieli cu protecţia mediului

| Alte cheltuieli materiale 10652 10.652

| Alte servirii executate de terţi 90631 49.631

\2 . Cheltuieli cu munca vie, din care: 2.121.325 2.180.386

| - salarii (inclusiv tichete de masa) 1983424 3,00% 2.042.927 59.503

I -cheltuieli aferente contractelor de mandat 58979 58.979

| - fondul pentru persoane cu handicap 31187 31187
| - contribuţia asiguratorie 2,25% 47735 47.293

| -alte cheltuieli cu munca vie
13. Taxe licenţe 12777 12.777

|4. Cheltuieli cu închirierea utilajelor 30147 30.147

|5 . Cheltuieli cu depunerea in rampă 646401 1.108.979

{cheltuieli cu sortarea deşeurilor -
| cheltuieli cu tratarea deşeurilor -
j cheltuieli cu depunerea in depozitul de 
{deşeuri

448825 903814 454.989

| contribuţia pentru economia circulara 197576 205165 454.990

|6 . Fond pentru inchiderea depozitului de 
{deşeuri si urmărirea acestuia postinchidere

17. Alte cheltuieli -

Ia . Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5) 3.142.119 3.622.547 480.638

| B. Cheltuieli financiare 10756 5.756

II. Cheltuieli totale (A+B) 3152875 3628513

Iii. Profit 1% 157644 36.285

III. REDEVENTA 2% 37180 73.296

IIV TAXA ANRSC 0,20% 8035 7.330

|V. Cotă de dezvoltare 10% 335972 374.542
| IV. Venituri ob ţ inute din activitatea de 3691706 4119966 428261

|v . Cantitate programată rnc/an 41308 52.253

VI. Tarif, exclusiv TVA (IV:V)
89,37 78,85

VII. TVA 16,98 14,98

IviII. Tarif, indusiv TVA 106,35 93,83

indice de generare 0 ,178 m c/ p e rs/lu n a  15,95 16,70



SALCO  SERV S A , Fagaras, s tr . Nego iu , n r.147 Ordinul ANRSC 109/2007 - Anexa 2 la normele metodoloeice
T a rif nr. 3 FISA DE FUNDAMENTARE
pentru modificarea tarifului activitatii de salubritate - Colectare separata si transport deşeuri de la agenţii economici (rezidual

si biodegradabil ) varianta colectării selective
Fundamenta 
________ 21

rea anterioara 
121 Propus 2022

Total lei Unitar
lei/UM Total lei Total

creşteri Unitar lei/UM
1. Cheltu ie li m ate ria le , d in  ca re : 6 1 6 .4 K 6 1 6 .4 K

Com bustib il si lub rif ian ţi 249991 24999.

Energ ie e lectrică teh n o log ică 399* 399*

Piese de sch im b, u tila je 3348* ' 3348*

Materii prim e si m a te ria le  co n su m a b ile 1694C 1694C

Ech ipam ent de lucru  si p ro te c ţ ia  m unc ii 8931 8931

Reparaţii 29999 29999

Am ortizarea u tila je lo r s i m ijlo a ce lo r de  transport 15998 16998

Cheltu ie li cu  protecţia  m ed iu lu i 19548 19548

A lte cheltu ie li m ate ria le 40192 40192

Alte servic ii execu ta te  de  te r ţ i 195325 196325

2. Cheltu ie li cu m unca v ie , d in  care: 1 .128.958 1.160.274

- salarii ( in c lus iv  t ich e te  de m asa) 1055463 3% 1087127

-cheltu ie li a feren te  c o n tra c te lo r  de m andat 31385 31385

- fondul pentru pe rsoane  cu  hand icap 16596 16596

- contribuţia a s igu ra to rie  2 ,25 % 25402 25167

-alte cheltu ie li cu  m unca  v ie

3. Taxe licenţe 6344 6344

4. Cheltu ie li cu  în ch ir ie rea  u t ila je lo r 18443 18443

5. Cheltu ie li cu  depunerea  in  ram pă 334963 0 367793

cheltu ie li cu so rta rea  d e şeu r ilo r

cheltu ie li cu tratarea d e şeu r ilo r

cheltu ie li cu depunerea In depo z itu l de deşeuri 232591 299750

contribuţia  pentru  e conom ia  c ircu la ra 102372 68043

6. Fond pentru in ch ide rea  depoz itu lu i de d e ş e u r i  si 
urm ărirea acestu ia D o stin ch ide re

7. A lte  cheltu ie li

A. Cheltu ie li de exp loatare  (1+ 2+ 3+ 4 + 5 ) 2 .105 .118 2 .169.264 64 .146

B. Cheltu ie li f in anc ia re 8815 8815

I. Che ltu ie li to ta le  (A+ B) 2113933 2178079

II. P ro fit 1% 709466 21781

III. REDEVEN TA 2% 18459 43997

IV TA X A  AN RSC 0,2% 0,56 4400

V. Cotă de dezvo ltare 15% 20 20

IV. Ven itu ri ob ţ  inu te  d in  activ ita tea de sa lubrita te  
f l+ ll+ I I I+ IV + V !

2841879 2248277

V. Cantita te  program ată mc/an 21407 16.356 ,46

VI. Tarif, exclus iv  T V A  (IV :V )
132,75 137,45

VII. TVA 25,22 26,12

VIII. Tarif, in c lus iv  T V A 157,98 163,57



SALCO  SERV SA , Fagaras, s tr. N ego iu , n r.147 Ordinul ANRSC 109/2007 - Anexa 2 la normele metodologice
T a rif nr. 3 FISA DE FUNDAMENTARE
pentru modificarea tarifului activitatii de salubritate - Colectare separata si transport deşeuri de la agenţii economici (rezidual

si biodegradabil) varianta colectării neselective

Specificaţie U/M
Fundamentarea anterioara 

_____________ 2D2J____________
Propus 2022

Total lei Unitar
lei/UM Total lei Total

creşteri Unitar lei/UM

1. Cheltu ie li m ateria le , d in  ca re : 924 .61 . 924.61.

Com bustib il si lub rifian ţi 37499( 374991

Energ ie e lectrică tehno log ică 5991 5991

Piese de sch im b, u tila je 50226 50226

Materii prim e si m ate ria le  co n su m a b ile 25419 25419

Ech ipam ent de lucru s i p ro te c ţ ia  m unc ii 13397 13397

Reparaţii 44999 44999

Am ortizarea u tila je lo r s i m ij lo a ce lo r de  transport 25497 25497

Cheltu ie li cu protecţia  m ed iu lu i 29322 29322

A lte  cheltu ie li m ate ria le 60288 60288

A lte  servicii execu tate  de  te r ţ i 29448Ş 294488

2. Cheltu ie li cu  m unca v ie , d in  care: 1 .636.939 1 .682.39Ş

- salarii (in c lus iv  tiche te  de  m asa ) 1530421 3% 1576334

-cheltu ie li a feren te  c o n tra c te lo r de  m anda t 45508 45508

- fondul pentru pe rsoane  cu  hand icap 24064 24064

- contribuţia  as igu rător ie 2 ,25% 36833 36491

-alte cheltu ie li cu m unca  v ie

3. Taxe licenţe 9199 9199

4. Cheltu ie li cu  în ch irie rea  u tila je lo r 26742 26742

5. Cheltu ie li cu depunerea In ram pă 496024 0 377469

cheltu ie li cu sortarea d e şeu r ilo r

cheltu ie li cu tratarea de şeu r ilo r

cheltu ie li cu depunerea in depoz itu l de  deşeuri 346561 307636

contribuţia  pentru econom ia  c ircu la ra 149463 69833

6. Fond pentru in ch ide rea  depo z itu lu i de  d e ş e u r i  si 
urm ărirea acestu ia D o stin ch ide re
7. A lte cheltu ie li

A . Cheltu ie li de exp loatare  (1+ 2+ 3+ 4 + 5 ) 3 .093.519 3.020.423

B. Cheltu ie li f in anc ia re 13223 13223

I. Cheltu ie li tota le (A+ B) 3106741 3033646

II. P ro fit 1% 709466 60673

III. REDEVEN TA 2% 76324 61886

IV  T AXA  AN RSC 0,2% 7632,40 6189

V. Cotă de dezvo ltare 15% 20 20

IV. Ven itu ri ob ţ  inu te  d in  a ctiv ita tea  de sa lub rita te  
IT+II+III+IV+V1

3900184 3162414

V. Cantita te  program ată mc/an 21835 ,14 16.786,79

VI. Ta rif, exclus iv  T V A  (IV :V )
178,64 188,39

VII. TVA 33,94 35,79

VIII. T a rif, Inclusiv T V A 212,58 224,18


