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Anunț privind deschiderea consultării publice  

 

Astăzi, 26 martie 2021, Primăria Municipiului Fălticeni anunță deschiderea procesului de consultare 
publică privind următorul proiect de act normativ: “Aprobarea  tarifelor ce vor fi practicate de operatorul 
de salubritate S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni, rezultate in urma atribuirii contractului prin  licitaţie publică 
deschisă”. 

 
Documentația aferentă proiectului de hotărâre  poate fi consultată: pe pagina de internet a instituției, la 

adresa http://www.falticeni.ro/transparenta.php; la sediul instituției, str. Republicii, nr. 13; proiectul de 

act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instituției.  

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării 

publice se pot depune până la data de 5 aprilie 2021: ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: 

falticeni@falticeni.ro;  prin poștă, pe adresa: Primăria Municipiului Fălticeni, str. Republicii, nr. 13, 

Fălticeni, 725200; la sediul instituției, la Registratură, la adresa str. Republicii, nr. 13, între orele 08.00-

16.00. 

Materialele transmise vor purta mențiunea: “Aprobarea  tarifelor ce vor fi practicate de operatorul de 

salubritate S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni, rezultate in urma atribuirii contractului prin  licitaţie publică 

deschisă”. 

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul 

de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de 

către o altă autoritate publică până la data de 15.04.2021  

 Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele telefon: 0230542056, e-mail: 

falticeni@falticeni.ro.  

 

Secretar general municipiu,       Întocmit, 

Jur. Mihaela Busuioc                              Responsabil Legea 52/2003 

         Insp. Alexandru Săvescu 

 
 

http://www.falticeni.ro/transparenta.php


ROMÂNIA 
  JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 
Nr. 7095/24.03.2021 

          Proiect 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  tarifelor ce vor fi practicate de operatorul de salubritate S.C. GOSCOM 

S.A. Fălticeni, rezultate in urma atribuirii contractului prin  licitaţie publică deschisă 
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
              -  referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat sub nr.  7094/24.03.2021;    
              - prevederile H.C.L. nr. 20/28.01.2021 privind aprobarea aprobarea Fişei de date 
pentru delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de colectare şi transport a 

deșeurilor municipale în Municipiul Fălticeni; 
 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 tarifele rezultate in urma licitatiei publice deschise organizate pentru 
delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de colectare si transport a deseurilor 
municipale în Municipiul Fălticeni, după cum urmează: 
      -     Tariful pentru colectarea, transportul, descărcarea deşeurilor municipale fracţia umedă 
la Depozitul conform Moara în cuantum de  282,56 lei/tona, la care se adaugă TVA în valoare 
de 53,69 lei/tonă. 
     -     Tariful pentru colectarea, transportul, sortarea deşeurilor municipale fracţia uscată în 
cuantum de 799,65 lei/tona, la care se adaugă TVA în valoare de 151,93 lei/tonă. 
     -      Tariful pentru colectarea, transportul, depozitarea deşeurilor voluminoase în cuantum de 
188,91 lei/tonă, la care se adaugă TVA în valoare de 35,89 lei/tonă. 
     -     Tariful pentru colectarea, transportul, depozitarea deşeurilor generate din activităţi de 
construcţii şi demolări în cuantum de 203,91lei/tonă, la care se adaugă TVA în valoare de 
38,74 lei/tonă. 

Art.2. Se aprobă tariful aferent serviciului public de colectare și transport deşeuri 
municipale  în cuantum de 15,90 lei/persoană/lună, inclusiv TVA. 
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 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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FALTICENI 
PRIMAR 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                Nr. 7094/24.03.2021 
 
 

REFERAT  DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  tarifelor ce vor fi practicate de 

operatorul de salubritate S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni, rezultate in urma atribuirii 
contractului prin  licitaţie publică deschisă 

 
 

   Ca urmare a desfăşurării licitației publice deschise având ca obiect delegarea 
de gestiune prin concesiune a serviciului public de colectare si transport a deşeurilor 

municipale în municipiul Fălticeni, Comisia de evaluare numită prin Dispoziția nr. 85 din 
08.02.2021 a verificat oferta depusă de operatorul economic S.C. GOSCOM S.A. 
Fălticeni,  aceasta fiind admisă. 

 Tarifele ce vor fi practicate de operatorul de salubritate S.C. GOSCOM S.A. 
Fălticeni, rezultate in urma atribuirii contractului prin  licitaţie publică deschisă sunt 
următoarele: 
       -  Tariful pentru colectarea, transportul, descărcarea deşeurilor municipale fracţia 
umedă la Depozitul conform Moara în cuantum de  282,56 lei/tona, la care se adaugă 
TVA în valoare de 53,69 lei/tonă. 
     -  Tariful pentru colectarea, transportul, sortarea deşeurilor municipale fracţia 
uscată în cuantum de 799,65 lei/tona, la care se adaugă TVA în valoare de 151,93 
lei/tonă. 

      -   Tariful pentru colectarea, transportul, depozitarea deşeurilor voluminoase în 
cuantum de 188,91 lei/tonă, la care se adaugă TVA în valoare de 35,89 lei/tonă. 
     -    Tariful pentru colectarea, transportul, depozitarea deşeurilor generate din activităţi 
de construcţii şi demolări în cuantum de 203,91lei/tonă, la care se adaugă TVA în 
valoare de 38,74 lei/tonă. 

Tariful aferent serviciului public de colectare și transport deşeuri municipale  este 
în cuantum de 15,90 lei/persoană/lună, inclusiv TVA. 
 Având în vedere cele expuse supun spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Fălticeni proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor ce vor fi 
practicate de operatorul de salubritate S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni, rezultate in 
urma atribuirii contractului prin  licitaţie publică deschisă. 
 

 
INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 


