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          Proiect 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea tarifelor aferente Contractului de delegare de gestiune prin 

concesiune, a serviciului public de colectare si transport a deseurilor municipale în 
Municipiul Falticeni 

 
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
              -  referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat sub nr.  
7247/22.03.2022;    
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 101/2006 a 
serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 
şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, OUG 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, a Ordinului  
ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a 
localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 100/2016 privind 
concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor privind aprobarea Regulamentului-cadru 
al serviciului de salubrizare a localităţilor. 
 În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 139, alin. 3, lit. f şi art. 
196, alin. 1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 
             

Art.1. Se aprobă modificarea tarifelor aferente Contractului de delegare de gestiune 
prin concesiune, a serviciului public de colectare si transport a deseurilor municipale în 
Municipiul Falticeni, după cum urmează: 
      -     Tariful pentru colectarea, transportul, descărcarea deşeurilor municipale fracţia 
umedă la Depozitul conform Moara în cuantum de 335,46 lei/tona, la care se adaugă TVA 
în valoare de 63,74 lei/tonă. 
     -     Tariful pentru colectarea, transportul, sortarea deşeurilor municipale fracţia uscată 
la Depozitul conform Moara în cuantum de 730,19 lei/tona, la care se adaugă TVA în 
valoare de 138,74 lei/tonă. 
     -      Tariful pentru colectarea, transportul, depozitarea deşeurilor voluminoase în 
cuantum de 210,65 lei/tonă, la care se adaugă TVA în valoare de 40,02 lei/tonă. 
     -     Tariful pentru colectarea, transportul, depozitarea deşeurilor generate din activităţi 
de construcţii şi demolări în cuantum de 287,86lei/tonă, la care se adaugă TVA în valoare 
de 54,69 lei/tonă. 

Art.2. Se aprobă tariful aferent serviciului public de colectare și transport deşeuri 
municipale  în cuantum de 18,87 lei/persoană/lună, inclusiv TVA. 

 Art.3. Tariful aferent fracției uscate nu va fi perceput agenților economici și 
populației din Municipiul Fălticeni, acesta fiind aplicat în Contractele de parteneriat cu 
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OIREP-uri (Organizații care Implementează Obligații privind Răspunderea Extinsă a 
Producătorului). 
 Art.4. Se împuterniceşte domnul prof. Gheorghe - Cătălin Coman, primarul 
municipiului Fălticeni, precum şi reprezentanţii compartimentelor de specialitate, să 
semneze contractul de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de 

colectare si transport deșeuri municipale în Municipiul Fălticeni. 
           Art.5. Primarul Municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, şi S.C. GOSCOM 
S.A. Fălticeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
                           
                              INIŢIATOR 
                                PRIMAR 
             Prof. Gheorghe Cătălin Coman            
 
                                                                                               
                                                                                                 A V I Z A T 
                                                                   SECRETAR GENERALMUNICIPIU               
                                                                               Jr. Mihaela Busuioc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

România 
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Primăria Municipiului Fălticeni 
Compartiment Mediu 
Nr. 7255/22.03.2022 

  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente Contractului de 

delegare de gestiune prin concesiune, a serviciului public de colectare si transport a 
deseurilor municipale în Municipiul Falticeni 

 
 

Urmare a depunerii documentatiei înregistrata cu nr. 4504 din 21.02.2022 de 
modificare a tarifului de colectare și transport a deșeuri municipale, înaintată de către 
operatorul S.C. GOSCOM S.A. Falticeni, au fost analizate Fisele de fundamentare pentru 
deseurile municipale fractia umeda, deseurile municipale fractia uscata, desurile 
voluminoase si deseurile generate de activitati din constructii si demolari. 

În stabilirea noilor tarife au fost luate în calcul prețul unitar la carburanți, prețul unitar 
la energie electrică, cursul euro, creșterile salariale, creșterea cheltuielilor de depozitare, 
păstrându-se marja redevenței de 5% și actualizându-se veniturile obținute din deșeurile 
reciclabile valorificate. 

Având în vedre situația de schimbare semnificativă a echilibrului contractual, a 
creșterii costurilor de operare, Comisia de negociere a tarifelor aferente ,,Contractului de 
delegare de gestiune prin concesiune, a serviciului public de colectare si transport a 
desurilor municipale in Municipiul Falticeni”, a verificat fișele de fundamentare depuse de 
S.C. GOSCOM S.A. și a propus urmatoarele modificari: 

 
-  Tarif pentru colectat, transportat si descărcat la punctul de sortare, încărcat, 

transport la depozitul conform Moara (inclusiv costul depozitării) deșeuri municipale, 

fracția umedă  în cuantum de   335,46   lei/t la care se adaugă TVA în valoare de 

63,74 lei/t. 

- Tarif pentru colectat, transportat si descărcat la punctul de sortare, încărcat, 

transport la depozitul conform Moara (inclusiv costul depozitării) deșeuri municipale, 

fracția uscată  în cuantum de   730,19   lei/t la care se adaugă TVA în valoare de 

138,74 lei/t. 

- Tariful de colectat, transportat, depozitat deşeuri voluminoase  în cuantum de 

210,65  lei/t, la care se adaugă TVA în valoare de  40,02 lei/t. 

- Tariful de colectat, transportat, depozitat deşeuri generate din activităţi de construcţii 

şi demolări în cuantum de 287,86 lei/t, la care se adaugă TVA în valoare de  54,69 

lei/t. 

Avand in vedere cele mentionate mai sus, rezulta un  tarif aferent serviciului public 
de colectar, transport, depozitare la depozitul conform Moara, deșeuri municipale  în 
cuantum de 18,87 lei/persoană/lună. 

       
                                                                     Compartiment Mediu 
                                                               Ing. Vacariuc Simona-Iuliana 
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REFERAT DE APROBARE 
al proiectului de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente Contractului de 

delegare de gestiune prin concesiune, a serviciului public de colectare si transport a 
deseurilor municipale în Municipiul Falticeni 

 
 
 

Modificarea tarifelor de colectare a deseurilor a fost efectuata avand in vedere 
prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, respectiv art. 1, 
alin 4, lit. l) – recuperarea costurilor de exploatare si de investitie se face prin preturi si 
tarife sau taxe si, dupa caz, din alocatii bugetare și prevederile Legii 101/2006 privind 
serviciul de salubrizare a localitatilor, art. 3, lit. f)- tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea 
și cantitatea serviciului prestat. 

Solicitarea de modificare a tarifelor aferente Contractului de delegare de gestiune 
prin concesiune, a serviciului public de colectare si transport a desurilor municipale în 
Municipiul Falticeni înaintată consiliului local de către operatorul S.C. GOSCOM S.A 
Fălticeni se fundamenteaza pe baza cheltuielior de producție și exploatare, a cheltuielilor 
de întreținere și reparații, a costurilor pentru protecția mediului și include o cotă pentru 
crearea cotelor de modernizare, precum și o cotă de profit. 

Prețurile și tarifele pentru plata serviciului public de colectare și transport a 
deșeurilor municipale se propun de operator și se stabilesc, se ajustează sau se modifică 
prin hotărârea consiliului local. 

Propun spre dezbaterea și aprobarea consiliului local proiectul de hotărâre privind 
modificarea tarifelor aferente Contractului de delegare de gestiune prin concesiune a 
serviciului public de colectare si transport a deseurilor municipale în Municipiul 
Falticeni. 

 
 

  
INIȚIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Catalin Coman 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


