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ROMÂNIA                  Avizat de legalitate, 
JUDEŢUL SĂLAJ  Secretar, 
COMUNA CRASNA  Lazar Veturia 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind mandatarea primarului  Comunei Crasna în A.G.A. ADI ECODES în vederea 

aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate în cadrul  Contractului de delegare 
Nr.777 din 25.09.2018, potrivit reglementărilor OUG 74/2018 

 
Consiliul local al Comunei Crasna, întrunit în şedinţă ordinară; 

 Având în vedere: 
- Expunerea de motive a Primarului comunei Crasna nr. …….. din ……………; 
- Raportul de specialitate  nr. …….. din …………..; 
- Prevederile 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, art.17, alin.1), lit. a-i;  

- Contractul de asociere pentru Judeţul Sălaj încheiat în scopul realizării proiectului de interes 
comun “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj”; 

- Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „ECODES Sălaj”; 
- prevederile Art.10, alin.(5), 5^1 ale Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
-  prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificările 

şi completările ulterioare;     
- prevederile Art. 36 alin. (2) lit.a) şi d), alin. (3) lit. c) şi alin. (6), pct.14 şi Art.37 din Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Contractul de Delegare prin Concesionare a Gestiunii Activităților de Salubrizare a 
Județului Sălaj – Componenta Colectare şi Transport Deşeuri Municipale CT2 – Zonele 2,3 
și 4 nr.777/25.09.2018; 

- Prevederile Ordinului 578/2006 al Ministerului Mediului pentru aprobarea Metodologiei de 
calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la  Fondul pentru mediu; 

- Prevederile Ordinului 109/2007 ANRSC privind aprobarea Normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 
salubrizare a localităţilor; 

- Hotarârea nr.5/28.01.2019 a  Consiliului Județean Sălaj pentru modificarea tarifului de 
depozitare aplicabil serviciului public de salubrizare al județului Sălaj; 

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

  Art.1. Se mandatează domnul  Bogya Miklos primar în A.G.A. “ADI ECODES” al Comunei 
să aprobe în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECODES Sălaj” 
modificarea structurii tarifelor aplicate în cadrul Contractului de delegare prin concesionare a 
gestiunii activităţilor de salubrizare din judeţul Sălaj – Componenta Colectare şi Transport deşeuri 
municipale – CT2 –Zonele 2,3 și 4 Nr.777 din 25.09.2018 prin includerea contribuţiei pentru 
economia circulară de 30 lei/tonă conform prevederilor OUG 74/2018. 
  Tarifele propuse spre a fi aplicate şi facturate pe parcursul anului 2019 sunt prezentate în 
Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei 
Crasna. 
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        Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Instituția Prefectului Judeţului Sălaj; 
- Primarul Comunei Crasna; 
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECODES Sălaj”; 
- Dosar şedinţă; 
- Dosar hotărâri. 

 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

             BOGYA MIKLÓS 
                                                                                                                         Voturi: pentru: ................. 
                                                                                                                                     împotrivă............... 

abţineri................. 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR 
NR…. 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind mandatarea primarului  Comunei Crasna în A.G.A. ADI ECODES în vederea 

aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate în cadrul  Contractului de delegare 
Nr.777 din 25.09.2018, potrivit reglementărilor OUG 74/2018 

 
 
 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, institue 
aplicarea începând cu 01.01.2019 în sarcina Administrațiilor publice, dar și a Asociațiilor de 
Dezvoltare Intercomunitară următoarele obligații: 
ART. 17 
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, 
subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară ale acestora, au următoarele obligaţii: 
    a) să asigure colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă din 
deşeurile municipale; 
    b) să atingă, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi 
reciclare de minimum 50% din masa totală generată, cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, 
plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care 
aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din gospodării; 
    c) să includă în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare, în aplicarea principiilor de la art. 3 alin. (1) lit. c) şi f) din Legea serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, tarife distincte pentru 
activităţile desfăşurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), 
respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a); 
    d) să stabilească şi să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare şi în regulamentele serviciului de salubrizare, indicatori de performanţă 
pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare care să cuprindă atât indicatorii 
prevăzuţi în anexa nr. 7, astfel încât să atingă începând cu anul 2020 obiectivele de reciclare 
prevăzute la lit. b), cât şi penalităţi pentru nerealizarea lor; 
    e) să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, instrumentul economic "plăteşte pentru cât arunci", bazat pe cel puţin unul dintre 
următoarele elemente: 
    (i) volum; 
    (ii) frecvenţă de colectare; 
    (iii) greutate; 
    (iv) saci de colectare personalizaţi; 
    f) să stabilească şi să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru beneficiarii serviciului 
de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru 
gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), şi sancţiunile aplicate în cazul în care 
beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri; 
    g) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru 
gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a) contribuţia pentru economia circulară prevăzută în 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai 
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pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de 
performanţă prevăzuţi în contracte; 
    h) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru 
gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), contribuţia pentru economia circulară 
prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare; 
    i) să stabilească în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea contribuţiei pentru economia 
circulară pentru cantităţile de deşeuri municipale destinate a fi depozitate care depăşesc cantităţile 
corespunzătoare indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte. 
 Pentru a se asigura de respectarea de îndată a acestor obligații, ANRSC ca Autoritate de 
reglementare în sfera serviciilor publice, notifică în cursul lunii decembrie 2018, atât ADI ECODES 
Sălaj, prin Adresa Nr.614401/06.12.2018, cât și Autoritățile Locale, solicitând hotărârile de aprobare 
a modificării tarifelor aplicate pe contractele de delegare de gestiune, precum și Actele adiționale de 
modificare  a contractelor  de delegare a gestiunii care să reflecte respectarea întocmai a prevederilor 
OUG 74/2018. 
 Până la intrarea în vigoare a acestei ordonanțe, tarifele aplicate în cadrul Contractului sunt: 

- pentru activitatea de colectare separată și transport separat al Deșeurilor Municipale pentru 
Utilizatori Casnici din mediul urban 211,48 lei/tonă, exclusiv TVA; 

- pentru activitatea de colectare separată și transport separat al Deșeurilor Municipale pentru 
Utilizatori Casnici din mediul rural 211,48 lei/tonă, exclusiv TVA; 

- pentru activitatea de colectare separată și transport separat al Deșeurilor Municipale pentru 
Utilizatori Non-Casnici 190,02 lei/tonă, exclusiv TVA; 

- pentru activitatea de colectare şi transport al Deșeurilor provenite din locuinţe, generate de 
activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, tariful este de 
228,03 lei/tona, exclusiv TVA; 

- pentru activitatea ocazională de colectare a deseurilor abandonate pe domeniul public, tariful 
este de  193,44 lei/tona, exclusiv TVA; 

- pentru activitatea de colectare ocazionala si servicii suplimentare, la solicitare,  tariful este de 
187,65 lei/tona, exclusiv TVA; 

- pentru activitatea de colectare la cerere, a deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, 
tariful este de 243,10 lei/tona, exclusiv TVA. 

Modificările tarifare pe care suntem tinuți să le operăm și să le respectăm sunt în esență 
următoarele: 

1. Includerea, începând cu 01.01.2019, în tarifele actuale de colectare și transport a 
deșeurilor menajere, a contribuției pentru economia circular (fosta taxă de depozitare) 
prevăzută în OUG 196/2005 privind Fondul de Mediu cu modificările și completările 
ulterioare, pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare, respective 30 lei/tonă 
de deșeu menajer depozitat. 

2. Stabilirea și aprobarea, începând cu 01.01.2019, a tarifelor distincte pentru gestionarea 
deșeurilor reciclabile, respectiv deșeuri de hârtie, carton, plastic, metal, sticlă din 
deșeurile municipale; Costurile de gestionare a acestor tipuri  de deșeuri cad în sarcina 
producătorilor de ambalaje după principiul raspunderii extinse a producătorului, urmând 
ca facturarea lor de către Operatori să se facă către ADI ECODES Sălaj, aceasta urmând 
să recupereze sumele de la OTR-urile cu care va fi sub contract, rezultând cost zero 
pentru generator (respectiv populație, agenți economici și implicit UAT-uri în actuala 
accepțiune a OUG 74/2018). 

Pe cale de consecință și ca urmare a modificării tarifului de depozitare la CMID Dobrin 
comunicată prin Hotărârea nr.5/28.01.2019 a Consiliului Județean Sălaj pentru modificarea tarifului 
de depozitare aplicabil serviciului public de salubrizare al județului Sălaj, tarifele care vor fi aplicate 
în cursul anului 2019, în cadrul Contractului de Delegare nr.777/25.09.2018 vor fi: 

T1 - Colectare și transport deșeuri menajere reziduale și biodeșeuri – persoane fizice inclusiv 
asociații de locatari /proprietari – Zona urban și rural – 225,53 lei/tonă exclusiv TVA;    
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T2 - Colectare și transport deșeuri similar reziduale și biodeșeuri – agenți economici/instituții 
publice/administartori piețe – Zona urban și rural –  204,07 lei/tonă exclusiv TVA; 
T3 - Colectări ocazionale și servicii suplimentare, la solicitare – Zona urban și rural –  201,70 
lei/tonă exclusive TVA; 
T4 - Colectarea și transportul deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții 
publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere( mobilier, covoare, obiecte mari de 
folosință îndelungată altele decât deșeurile de echipamente electrice și electrocasnice etc.) – 
Zona urban și rural – 257,15 lei/tonă exclusiv TVA; 
T5 - Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de 
reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora – Zona urban și rural – 242,08 
lei/tonă exclusiv TVA; 
T6 - Colectarea și transportul deșeurilor abandonate pe domeniul public – Zona urban și rural 
–  207,49 lei/tonă exclusiv TVA; 
Tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor reciclabile (hârtie, carton, plastic, metal, 

sticlă) din deșeurile municipale respectiv: 
 T7- Colectare și transport deșeuri menajere reciclabile – persoane fizice inclusiv    Asociații 
de locatari/proprietari – Zona urban și rural – se va stabili în conformitate cu dispozițiile Legii 
31/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 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, în baza unui Protocol /Contract încheiat cu o organizație de 
transfer de responabilități (OTR), care va acoperi costurile pentru gestionarea acestora.  

T8- Colectare și transport deșeuri similare reciclabile – Agenți economici/Instituții 
publice/Administratori piețe – Zona urban și rural – se va stabili în conformitate cu dispozițiile Legii 
31/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 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, în baza unui Protocol /Contract încheiat cu o organizație de 
transfer de responabilități (OTR), care va acoperi costurile pentru gestionarea acestora.  

Pentru a vă edifica asupra impactului majorării tarifului/taxei indus de introducerea 
contribuției pentru economia circulară fosta taxă de depozitare, atașăm un "Model de simulare" 
transmis nouă de către ADI ECODES Sălaj. 

Luând în considerare obligațiile legale care se institue în sarcina Autorităților Adminstrațiilor 
Publice Locale și a ADI-urilor prin OUG 74/2018 constatăm necesitatea supunerii spre aprobare a 
Proiectului de hotărâre privind mandatarea primarului Comunei Crasna  în A.G.A. ADI ECODES în 
vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate în cadrul  Contractului de delegare 
Nr.777 din 25.09.2018 potrivit reglementărilor OUG 74/2018. 
 
 

PRIMAR, 
BOGYA MIKLOS 
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ROMÂNIA           APROB 
JUDEȚUL SĂLAJ          PRIMAR 
COMUNA CRASNA               BOGYA MIKLOS 
PRIMAR 
NR…. 

RAPORT 
privind mandatarea primarului  Comunei Crasna în A.G.A. ADI ECODES în vederea 

aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate în cadrul  Contractului de delegare 
Nr.777 din 25.09.2018, potrivit reglementărilor OUG 74/2018 

 
 
 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, institue 
aplicarea începând cu 01.01.2019 în sarcina Administrațiilor publice, dar și a Asociațiilor de 
Dezvoltare Intercomunitară următoarele obligații: 
ART. 17 
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, 
subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară ale acestora, au următoarele obligaţii: 
    a) să asigure colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă din 
deşeurile municipale; 
    b) să atingă, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi 
reciclare de minimum 50% din masa totală generată, cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, 
plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care 
aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din gospodării; 
    c) să includă în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare, în aplicarea principiilor de la art. 3 alin. (1) lit. c) şi f) din Legea serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, tarife distincte pentru 
activităţile desfăşurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), 
respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a); 
    d) să stabilească şi să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare şi în regulamentele serviciului de salubrizare, indicatori de performanţă 
pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare care să cuprindă atât indicatorii 
prevăzuţi în anexa nr. 7, astfel încât să atingă începând cu anul 2020 obiectivele de reciclare 
prevăzute la lit. b), cât şi penalităţi pentru nerealizarea lor; 
    e) să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, instrumentul economic "plăteşte pentru cât arunci", bazat pe cel puţin unul dintre 
următoarele elemente: 
    (i) volum; 
    (ii) frecvenţă de colectare; 
    (iii) greutate; 
    (iv) saci de colectare personalizaţi; 
    f) să stabilească şi să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru beneficiarii serviciului 
de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru 
gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), şi sancţiunile aplicate în cazul în care 
beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri; 
    g) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru 
gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a) contribuţia pentru economia circulară prevăzută în 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai 
pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de 
performanţă prevăzuţi în contracte; 
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    h) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru 
gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), contribuţia pentru economia circulară 
prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare; 
    i) să stabilească în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea contribuţiei pentru economia 
circulară pentru cantităţile de deşeuri municipale destinate a fi depozitate care depăşesc cantităţile 
corespunzătoare indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte. 

Luând în considerare obligațiile legale care se institue în sarcina Autorităților Adminstrațiilor 
Publice Locale și a ADI-urilor prin OUG 74/2018 constatăm necesitatea supunerii spre aprobare a 
Proiectului de hotărâre privind mandatarea primarului Comunei Crasna  în A.G.A. ADI ECODES în 
vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate în cadrul  Contractului de delegare 
Nr.777 din 25.09.2018 potrivit reglementărilor OUG 74/2018. 
 
 

VICEPRIMAR, 

TORMA ALEXANDRU 

 
 

 
 

 


