Nr. 59409 /06.06.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare, respectiv,
colectarea, transportul si depozitarea deseurilor municipale nesortate din aria administrativa
a municipiului Alba Iulia

In conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 - privind serviciile comunitare de utilităţi
publice, preţurile şi tarifele aferente serviciilor de utilităţi publice se fundamentează pe baza
cheltuielilor de producţie şi exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor
aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor pentru protecţia
mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul
de delegare a gestiunii, şi includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltareşi modernizare a
sistemelor de utilităţi publice, precum şi o cotă de profit.
Stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor serviciilor de utilităţi publice se face
cu respectarea metodologiilor de calcul elaborate de autorităţile de reglementare competente,
respectiv Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare
de Utilităţi Publice nr.109/2007 – privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare
sau modificare a tarifelor pentru activităţile specificeserviciului de salubrizare a localităţilor.
Preţurile şi tarifele pentru plata serviciilor de utilităţi publice se propun de operatori şi se
stabilesc, se ajustează sau se modifică prin hotărârea Consiliului Local.
Potrivit prevederilor Legii nr.101/2006, autorităţile deliberative ale unităţilor administrativteritoriale au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea,
coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor, având atribuţii în stabilirea taxelor
speciale şi aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, stabilirea, ajustarea ori modificarea
tarifelor propuse de operator în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de
A.N.R.S.C., iar in exercitarea prerogativelor acordate prin lege, autorităţile administraţiei publice
locale au, faţă de operatorul serviciului de salubrizare obligaţia sa aprobe
anual tarifele serviciului de salubrizare ajustate conform dispoziţiilor legale.
In conformitate cu Regulamentul cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor emis de
ANRSC in 09.03.2015, operatorul are dreptul sa solicite si sa propuna aprobarii autoritatilor
administratiei publice locale, ajustarea si/sau modificarea tarifelor aprobate, cu respectarea
Ordinului nr 109/2007 privind aprobarea Normelor Metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor pentru activitatile serviciului de salubrizare a localitatilor emis de presedinte
ANRSC care prevede la art 15.(1) ca tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare
pot fi modificate în următoarele situații:
a) pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităților ori
la modificarea condițiilor de prestare a activității, care determină modificarea costurilor cu o
influență mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv;
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA
SERVICIUL ADMINISTRAREA ACTIVITATILOR DOMENIULUI PUBLIC
Cod 510134, Alba Iulia, strada Calea Motilor, nr.5A
Telefon/fax: +40 258 819462; +40 258 811993; +40 258 812545; +40 258 813534
Internet : www.apulum.ro, E-mail : office@apulum.ro
Facebook : www.facebook.com/primariaalbaiulia

b) la modificările determinate de prevederile legislative care conduc la creșterea
cheltuielilor de protecție a mediului și de securitate și sănătate în muncă, conditii care sunt
indeplinite datorita modificarii structurale a cantitatilor si a conditiilor de prestare a activitatii si
datorita obligatiei da a introduce in tarifele practicate contributia pentru economia circulara
prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.105/2006, cu modificările și completările
ulterioare, pentru deșeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare.
Avand in vedere cele mentionate propunem initierea unui proiect de hotarare avand
urmatorul continut:
1. Aprobarea modificarii tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare,
respectiv, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor municipale nesortate din aria
administrativa a municipiului Alba Iulia ;
2. Aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de concesiune nr. 69525/2013
incheiat intre Municipiul Alba Iulia si SC Polaris M Holding SRL Constanta
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