
ROMÂNIA                               Avizat de legalitate, 
JUDEŢUL SĂLAJ                     Secretarul general al comunei, 
COMUNA CRASNA                                               Lazar Veturia  
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind mandatarea primarului COMUNEI CRASNA  în A.G.A. ADI ECODES privind  
majorarea tarifelor aplicate în cadrul  Contractului de delegare Nr.777/25.09.2018 prin 

ajustare și modificare structurală  
 

Consiliul local al Comunei Crasna, întrunit în şedinţă ordinară; 
 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a Primarului Comunei………. nr. …….. din ……………, Raportul de 
specialitate al Direcţiei/Comisiei…………….nr. …….. din ………….., avizul comisiei de 
specialitate al consiliului local; 

- 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. 129 alin. (2) lit.a) şi d), alin. (3) lit. c) şi alin. (7), lit. n) şi  Art.132 din 

OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;     
- Contractul de Delegare prin Concesionare a Gestiunii Activităților de Salubrizare a 

Județului Sălaj – Componenta Colectare şi Transport Deşeuri Municipale CT1 –  
nr.777/25.09.2018; 

- Prevederile Ordinului 109/2007 ANRSC privind aprobarea Normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 
salubrizare a localităţilor art. 13 și art. 15; 

 În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin.(1), lit.”a”   din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ , cu modificările și completările ulterioare ;  

HOTĂRĂŞTE 
Art.1. Se mandatează domnul  __________________primar/reprezentant desemnat în A.G.A. 

“ADI ECODES” al Oraşului/Comunei să aprobe în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „ECODES Sălaj” propunerea de ajustare  și modificare structurală a 
tarifelor aplicate în cadrul Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii activităţilor de 
salubrizare din judeţul Sălaj – Componenta Colectare şi Transport deşeuri municipale – CT2 – 
Nr. 777/25.09.2018, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

       Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
Crasna. 
        Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Prefectura Judeţului Sălaj; 
- Primarul Comunei Crasna; 
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECODES Sălaj”; 
- Monitorul oficial local; 
- Dosar şedinţă; 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

KOVACS ISTVAN 
 
 

Voturi: pentru:............... 
împotrivă........ 

abţineri............. 



 
 
 
 

ANEXA nr. 1 
La HCL nr… din data de 19.04.2021. 

 
 
 
 

PROPUNERE DE MAJORARE TARIFE 
 

CONTRACT DE DELEGARE PRIN CONCESIONARE  nr. 777 din 25.09.2018 
Operator Asocierea SC INSTAL ROS SRL și SC CLEANMAN SRL 

 
 

TIP TARIFE 
Tarif 
actual 
lei/to 

Tarif 
propus 
lei/to 

Procent 
majorare 

T1. COLECTARE ȘI TRANSPORT DEȘEURI UTILIZATORI      
CASNICI – URBAN ȘI RURAL 351,54 389,85 10,89% 

T2. COLECTARE ȘI TRANSPORT DEȘEURI UTILIZATORI   
NON-CASNICI – URBAN ȘI RURAL 293,13 312,09 6,46% 

T3. COLECTĂRI OCAZIONALE ȘI SUPLIMENTARE, LA 
SOLICITARE – URBAN ȘI RURAL 313,99 332,66 5,94% 

T4. COLECTARE ȘI TRANSPORT DEȘEURI 
VOLUMINOASE – URBAN ȘI RURAL 372,25 409,85 10,10% 

T5. COLECTARE ȘI TRANSPORT DEȘEURI DIN 
REAMENAJĂRI ȘI REABILITĂRI LOCUINȚE – URBAN 
ȘI RURAL 

358,06 370,92 3,59% 

T6. COLECTARE ȘI TRANSPORT DEȘEURI 
ABANDONATE PE DOMENIUL PUBLIC – URBAN ȘI 
RURAL 

327,24 339,62 3,78% 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNAÂ 
PRIMAR 
NR. 

REFERAT DE APROBARE 
privind mandatarea primarului COMUNEI CRASNA  în A.G.A. ADI ECODES privind  
majorarea tarifelor aplicate în cadrul  Contractului de delegare Nr.777/25.09.2018 prin 

ajustare și modificare structurală  
 
 

Prin adresa nr.119/02.03.2021 operatorul Asocierea SC Instal Ros SRL – SC Cleanman SRL 

solicită ADI ECODES Sălaj, în vederea aprobării în AGA, ajustarea tarifelor actuale aplicate în 

cadrul Contractului de Delegare nr.777/25.09.2018, având ca temei și încadrare legală următoarele 

aspecte: 

• Creșterea indicelui prețului de consum la Cap. Servicii în intervalul octombrie 2019 - 

decembrie 2020, situat la nivelul de 2,97 % conform INS. 

• Creșterea cuantumului salariului de bază minim brut pe țară în baza prevederilor HG 

nr.4/13.01.2021; 

• Creșterea cheltuielilor cu Amortizarea, a Cheltuielilor de exploatare și cu Redevența. 

Precizăm că potrivit analizei "fișelor de fundamentare" a tarifelor propuse de Operatorul CT 2 

acestea se ridică la un cuantum de 10,89 % la populație (utilizatori casnici) și 6,46 % pentru agenții 

economici față de cel practicat în prezent în cadrul Contractului mai sus menționat. Facem referire la 

tarifele cele mai importante care costituie peste 90 % din fluxul financiar al veniturilor Operatorului. 

De asemenea, potrivit Contractului de Delegare art. 10 alin. 3: "Tarifele vor fi modificate sau 

ajustate în conformitate cu metodologia aplicabilă, adoptată de Autoritatea de Reglementare şi 

numai în următoarele situaţii obiective şi imperative:"  

(3.1.) La solicitarea justificată a Operatorului CT2 în raport cu evoluţia generală a 

preţurilor şi tarifelor din economie în scopul prezervării echilibrului contractual;  

În considerarea celor de mai sus și luând act de legalitatea solicitării formulate, propunem 

Consiliului Local aprobarea Proiectului de Hotărâre privind mandatarea primarului/reprezentantului 

Comunei în AGA ADI ECODES Sălaj în vederea ajustării tarifelor aplicate în cadrul Contractului de 

Delegare nr.777/25.09.2018. 

PRIMAR, 
KOVACS ISTVAN 

                                                        
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA           APROB 
JUDEȚUL SĂLAJ          PRIMAR 
COMUNA CRASNA                KOVACS ISTVAN 
PRIMAR 
NR.. 

RAPORT 
privind mandatarea primarului COMUNEI CRASNA  în A.G.A. ADI ECODES privind  
majorarea tarifelor aplicate în cadrul  Contractului de delegare Nr.777/25.09.2018 prin 

ajustare și modificare structurală  
 
 

Prin adresa nr.119/02.03.2021 operatorul Asocierea SC Instal Ros SRL – SC Cleanman SRL 

solicită ADI ECODES Sălaj, în vederea aprobării în AGA, ajustarea tarifelor actuale aplicate în 

cadrul Contractului de Delegare nr.777/25.09.2018, având ca temei și încadrare legală următoarele 

aspecte: 

• Creșterea indicelui prețului de consum la Cap. Servicii în intervalul octombrie 2019 - 

decembrie 2020, situat la nivelul de 2,97 % conform INS. 

• Creșterea cuantumului salariului de bază minim brut pe țară în baza prevederilor HG 

nr.4/13.01.2021; 

• Creșterea cheltuielilor cu Amortizarea, a Cheltuielilor de exploatare și cu Redevența. 

Precizăm că potrivit analizei "fișelor de fundamentare" a tarifelor propuse de Operatorul CT 2 

acestea se ridică la un cuantum de 10,89 % la populație (utilizatori casnici) și 6,46 % pentru agenții 

economici față de cel practicat în prezent în cadrul Contractului mai sus menționat. Facem referire la 

tarifele cele mai importante care costituie peste 90 % din fluxul financiar al veniturilor Operatorului. 

De asemenea, potrivit Contractului de Delegare art. 10 alin. 3: "Tarifele vor fi modificate sau 

ajustate în conformitate cu metodologia aplicabilă, adoptată de Autoritatea de Reglementare şi 

numai în următoarele situaţii obiective şi imperative:"  

(3.1.) La solicitarea justificată a Operatorului CT2 în raport cu evoluţia generală a 

preţurilor şi tarifelor din economie în scopul prezervării echilibrului contractual;  

În considerarea celor de mai sus și luând act de legalitatea solicitării formulate, propunem 

Consiliului Local aprobarea Proiectului de Hotărâre privind mandatarea primarului/reprezentantului 

Comunei în AGA ADI ECODES Sălaj în vederea ajustării tarifelor aplicate în cadrul Contractului de 

Delegare nr.777/25.09.2018. 

 
VICEPRIMAR, 

VINCZE ALEXANDRU 

 
 
 


	ROMÂNIA                               Avizat de legalitate,
	COMUNA CRASNA                                               Lazar Veturia

