
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA 
Nr.3049 din 01.03.2022 

 
 PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul de salubrizare si încheierea Actului adițional nr.1 la 
contractul nr. 6929/1220 din18.05.2021 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de salubrizare 
menajeră a comunei Marginea, județul Suceava 
 
          Consiliul local al comunei Marginea, judeţul Suceava. 

Având în vedere: 
 - referatul de aprobare al domnului Gheorghe LAZAR –primarul comunei, înregistrat cu nr.3050 din 
01.03.2022; 
 - raportul Biroului urbanism, administrarea domeniului public și privat și administrativ din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei, înregistrat cu nr.3051 din 01.03.2022; 
 - avizul Comisiei pentru activități economico-financiare, agricultură, protecția mediului și turism din 
cadrul Consiliului local al comunei Marginea, înregistrat cu nr................. din ......03.2022; 
 - solicitarea Delegatului SC ROTMAC ECO SRL Marginea, transmisă Primăriei comunei Marginea și 
înregistrată cu nr.17318 / 14.12.2021; 
 -  Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități 
Publice nr.109/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 
pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților; 
 - Prevederile art.6 alin.(1) lit.l), art.13 alin.(1) lit.b) și art.26 alin.(1) lit.b) și alin.(5) din Legea 
nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Prevederile art.8 alin.(3) lit.k), art.9 alin.(1) și alin.(2) lit.d), art.23 alin.(1) lit.b) și art. 43 alin.(5) din 
Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - Hotărârea Consiliului Local al comunei Marginea nr.15 / 31.03.2021 privind aprobarea Studiului de 
oportunitate și a documentației subsecvente, pentru delegarea gestiunii Serviciului public de salubrizare de pe 
raza administrativ-teritorială a comunei Marginea, județul Suceava  
 În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7), lit.n) și art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare                                                  

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
Art.1 – Se  aprobă modificarea tarifelor aplicate de către SC ROTMAC ECO SRL pentru prestarea 

serviciului de salubrizare pe raza comunei Marginea, în baza contractului nr. 6929/1220 din 18.05.2021 de 
delegare a gestiunii, conform fișelor de fundamentare a tarifelor, prevăzute în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre, 
după cum urmează: 
           - Fracție umedă: de la 358,04 lei/tonă, la 396,77 lei/tonă – la care se adaugă TVA; 
           - Fracție uscată: de la 616,71 lei/tonă,  la 616,92 lei/tonă – la care se adaugă TVA; 
           - Deșeuri din construcții și demolări: de la 210,92 lei/tonă, la 221,05 lei/tonă – la care se adaugă TVA; 
           - Deșeuri voluminoase: de la  152,09 lei/tonă, la 163,55 lei/tonă – la care se adaugă TVA; 

Art. 2 – Se aprobă încheierea Actului adițional nr.1 la contractul nr. 6929/1220 din 18.05.2021 de 
delegare a gestiunii, prin concesiune a serviciului de salubrizare menajeră a comunei Marginea, județul 
Suceava, conform tarifelor aprobate la art.1 din prezenta hotărâre.  

Art. 3 –  Se împuternicește domnul Gheorghe LAZAR, în calitate de Primar al comunei Marginea, să 
semneze actul adițional nr.1 la contractul nr. 6929/1220 din18.05.2021. 

Art. 4 – Pentru persoanele juridice se aplica tarifele prevăzute la art. 1.  
Art. 5 – Pentru persoanele fizice, în anul 2022  se aplică  tarifele aprobate prin Hotărârea nr.15 din 

31.03.2021 a Consiliului local Marginea, urmând ca diferența de finanţare a cheltuielilor de funcţionare pentru 
prestarea serviciului de salubrizare pe raza comunei Marginea să fie acoperită cu sume alocate de la bugetul 
local. 

Art. 6 – Primarul comunei Marginea, județul Suceava prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  

 
 

INIȚIATOR, 
P R I M A R , 

Gheorghe LAZAR 
       Avizat pentru legalitate, 

                                                                                                               Secretar general comună, 
                                                                                                                 Adrian-Valentin ONCIUL 



 

ROMÂNIA                                       
JUDEŢUL  SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI  MARGINEA 
PRIMAR 

Comuna Marginea nr.2241, judeţul Suceava, 
cod 727345; Tel/Fax 0230 416203; 

   e-mail: margineaprimaria@yahoo.com 
___________________________________________________________________ 

Nr.3050 din 01.03.2022 
 
 

Referat de aprobare 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul de salubrizare si 
încheierea Actului adițional nr.1 la contractul nr. 6929/1220 din 18.05.2021 de delegare a gestiunii 
prin concesiune a serviciului de salubrizare menajeră a comunei Marginea, județul Suceava 
  
 Stimați consilieri, 
 

 În comuna Marginea serviciul de salubrizare menajera se desfăsoara in baza Contractului de 
delegare a gestiunii, prin concesiune a serviciului de salubrizare menajeră nr. 6929/1220/18.05.2021 
incheiat cu SC ROTMAC ECO SRL, contract atribuit in urma procedurii de atribuire cu publicarea 
prealabilă a unui anunț de concesionare.    
   Prin adresa nr. 1485 / 14.12.2021 SC ROTMAC ECO SRL a înaintat solicitare de modificare 
a prevederilor Contractului serviciului public de salubrizare menajeră din comuna Marginea în 
sensul solicitarii de aprobare a modificării valorii tarifelor aferente serviciului. 
        Societatea a înaintat fișele de fundamentare ale modificarii tarifelor în conformitate cu Anexa 
2 din Ordinul ANRSC nr. 109/2007, însoțite de memoriu tehnico-economic. 
        Prin modul de organizare şi desfăşurare a activităţii serviciilor publice de salubrizare 
menajera, Consiliul Local Marginea are competente exclusive privind înfiinţarea, organizarea, 
gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor, având atribuţii în 
domeniu conform art. 6 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 
printre care cele privind tarifele practicate: 
  - stabilirea taxelor speciale şi aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare; 
       - stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator în conformitate cu normele 
metodologice  elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.;  
        - plata serviciilor de salubrizare prestate de operatori, în condiţiile tarifelor aprobate.   
        Finanţarea cheltuielilor de funcţionare, reabilitare şi dezvoltare a serviciului de salubrizare se 
face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind finanţele publice locale, în ceea ce priveşte 
iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, a principiilor prevăzute la art. 
43 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi a 
următoarelor principii:          
       a) recuperarea integrală de către operatori, prin tarife, taxe speciale sau, după caz, subvenţii de 
la bugetul local, a costurilor de operare şi a investiţiilor pentru înfiinţarea, reabilitarea şi dezvoltarea 
sistemelor de salubrizare; 
  b) menţinerea echilibrului contractual.  
 Având în vedere cele mai sus prezentate supun spre analiză și aprobare Consiliului 
Local al Comunei Marginea, proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru 
serviciul de salubrizare si încheierea Actului adițional nr.1 la contractul nr.6929/1220 din18.05.2021 
de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de salubrizare menajeră a comunei Marginea, 
județul Suceava. 

INIȚIATOR, 
PRIMAR 

Gheorghe LAZAR 
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Nr.3051 din 01.03.2022 
Raport de specialitate 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul de salubrizare si 
încheierea Actului adițional nr.1 la contractul nr.6929/1220 din18.05.2021 de delegare a gestiunii prin 
concesiune a serviciului de salubrizare menajeră a comunei Marginea, județul Suceava 

       
Prin modul de organizare şi desfăşurare a activităţii serviciilor publice de salubrizare menajera, 

Consiliul Local al comunei Marginea are competențe exclusive privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, 
coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţii, având atribuţii în domeniu conform art. 6 alin. 
(1) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 printre care cele privind tarifele practicate: 
   - stabilirea taxelor speciale şi aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare; 
      - stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator în conformitate cu normele 
metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.;  
          - plata serviciilor de salubrizare prestate de operatori, în condiţiile tarifelor aprobate. 

SC ROTMAC ECO SRL, in conformitate cu prederile art. 20 alin. (2) din Legea nr. 101/2006 are 
dreptul la: 
       a) încasarea contravalorii serviciului de salubrizare prestat, corespunzător tarifului aprobat de autorităţile 
administraţiei publice locale; 
  b) prezervarea echilibrului contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii; 
  c) ajustarea tarifului în raport cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie; 
  d) modificarea tarifului în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual; 
  e) exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, acordată fie 
în baza hotărârii de dare în administrare, fie în baza hotărârii de atribuire şi a contractului de delegare a 
gestiunii. 

Finanţarea cheltuielilor de funcţionare, reabilitare şi dezvoltare a serviciului de salubrizare şi a 
cheltuielilor de investiţii pentru realizarea infrastructurii aferente acestuia se face cu respectarea    legislaţiei în 
vigoare privind finanţele publice locale, în ceea ce priveşte iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea 
investiţiilor publice, a principiilor prevăzute la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, republicată, precum şi a 
următoarelor principii: 
  a) recuperarea integrală de către operatori, prin tarife, taxe speciale sau, după caz, subvenţii de la 
bugetul local, a costurilor de operare şi a investiţiilor pentru înfiinţarea, reabilitarea şi dezvoltarea sistemelor 
de salubrizare; 
  b) menţinerea echilibrului contractual. 

Cuantumul şi regimul tarifelor se aprobă de către autorităţile administraţiei publice locale a Comunei 
Marginea, în baza fişelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli, înaintate de către operatorul de 
salubritate. Aprobarea moficării tarifelor se face de către autorităţile administraţiei publice locale a Comunei 
Marginea, cu respectarea  Ordinului ANRSC nr. 109/2007. 

SC ROTMAC ECO SRL a înaintat fișele de fundamentare ale tarifelor în conformitate cu Anexa 2 din 
Ordinul ANRSC nr. 109/2007, însoțite de memoriu tehnico-economic. 
   Prin adresa nr. 1485 / 14.12.2021 SC ROTMAC ECO SRL a înaintat solicitarea de modificare a 
prevederilor contractului, în sensul modificării valorii tarifelor aferente serviciului prestat. 

În conformitate cu prevederile Cap. VIII – Modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de 
salubrizare din Ordinul ANRSC nr. 109/2007 tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare pot fi 
modificate în urmãtoarele situaţii: 
     - 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 
perioadã de 3 luni consecutiv; 
      - la modificările determinate de prevederile legislative care conduc la creşterea cheltuielilor de protecţie a 
mediului şi de securitate şi sănătate în muncă. 
 In plus, conform prevederilor art. 25 lit. a) din Legea 101/2006 – Legea serviciilor de salubrizare a 
localităților (republicată), finanţarea cheltuielilor de funcţionare, reabilitare şi dezvoltare a serviciului de 
salubrizare se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind finanţele publice locale,  cu recuperarea 
integrală de către operatori, prin tarife, taxe speciale sau, după caz, subvenţii de la bugetul local, a costurilor 
de operare.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentantă de inițiator. 

 
Inspector, 

Dumitru Pomohaci 


