
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 să exprime un vot referitor la modificarea tarifelor practicate în 
cadrul  Contractului de delegare Nr.777/25.09.2018  

 
 

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

- Referatul de aprobare a Primarului Comunei Crasna nr. …….. din ……………, Raportul de 
specialitate  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 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
-  prevederile art. 28ˆ8 alin. 10 -12 din Legea 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) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   
- Contractul de Delegare prin Concesionare a Gestiunii Activităților de Salubrizare a 

Județului Sălaj – Componenta Colectare şi Transport Deşeuri Municipale CT2 –  
nr.777/25.09.2018; 

- Prevederile Ordinului ANRSC 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 
salubrizare a localităţilor; 

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  Kovacs Istvan primar desemnat în A.G.A. “ADI ECODES” al 

Oraşului/Comunei să exprime un vot în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „ECODES Sălaj” privind propunerea de modificare a tarifelor aplicate 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 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”; 
- Dosar şedinţă; 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

KOVACS ISTVAN 
 
 

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

abţineri............. 
 

 



Anexa nr.1. 
la HCL nr….  

Din data de ……..2023. 
 

 
PROPUNERE TARIFE ACTUALIZATE cf. ORDINULUI 640/2022 

CONTRACT DE DELEGARE PRIN CONCESIONARE nr. 777/25.09.2018 Operator 

Asocierea 

SC INSTAL ROS  SRL – SC CLEANMAN SRL 

 
 

                              TIP TARIFE 

Tarif actual 
colectare și 
transport cu 

cheltuieli 
CMID 

inclusiv CEC 
lei/to 

Tarif actual 
colectare și 

transport fără 
cheltuieli 
CMID și 

CEC lei/to 

Tarif propus 
colectare și 

transport fără 
cheltuieli 

CMID și CEC 
 lei/to 

T1. COLECTARE ȘI TRANSPORT 
DEȘEURI REZIDUALE CASNICI - 
URBAN ȘI RURAL 

 
449,85 

 
225,67 

 
339,82 

T2. COLECTARE ȘI TRANSPORT 
DEȘEURI RECICLABILE CASNICI - 
URBAN ȘI RURAL 

 
0 

 
0 

 
629,05 

T3. COLECTARE ȘI TRANSPORT 
DEȘEURI REZIDUALE NON-CASNICI 
URBAN ȘI RURAL 

 
364,89 

 
140,71 

 
339,82 

T4. COLECTĂRI OCAZIONALE ȘI 
SUPLIMENTARE, LA SOLICITARE – 
URBAN ȘI RURAL 

 
412,92 

 
188,74 

 
664,53 

T5. COLECTARE ȘI TRANSPORT 
DEȘEURI VOLUMINOASE – URBAN ȘI 
RURAL 

 
567,47 

 
343,29 

 
676,27 

T6. COLECTARE ȘI TRANSPORT 
DEȘEURI DIN REAMENAJĂRI ȘI 
REABILITĂRI DE LOCUINȚE – URBAN 
ȘI RURAL 

 
414,77 

 
190,59 

 

 
620,98 

T7. COLECTARE ȘI TRANSPORT 
DEȘEURI ABANDONATE PE 
DOMENIUL PUBLIC – URBAN ȘI 
RURAL 

 
412,04 

 
187,86 

 
795,24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDETUL SALAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR 
Nr...... 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind mandatarea primarului  Comunei  Crasna 

în A.G.A. ADI ECODES să exprime un vot referitor la modificarea tarifelor practicate în 
cadrul  Contractului de delegare Nr.777/25.09.2018  

 
 

Prin adresa Nr. 29 din 20.02.2023 Operatorul  Asocierea SC Instal Ros SRL – SC 
Cleanmamn SRL solicită ADI ECODES Sălaj, în vederea aprobării în AGA, modificarea 
tarifelor practicate în cadrul Contractului de Delegare nr. 777/25.09.2018,în baza 
următoarelor elemente de cheltuieli: 

• Creșterea indicelui prețurilor de consum la Cap. Servicii în intervalul iulie  
2021 – noiembrie 2022 , situat la nivelul de  % conform INS. 

• Actualizarea cuantumului salariului de bază minim brut pe țară începând cu 
1 ianuarie 2023 conform HG 1.447/2022 la 3000 lei, reprezentând o majorare 
în procent de 18%; 

• Creșterea substanțială a cheltuielilor Capitolul Cheltuieli materiale – 
Carburanți, aditivi și lubrifianți în perioada iulie 2021 – noiembrie 2022. 

De asemenea, facem precizarea că prin adoptarea Hotărârii Consiliului Județean 
nr.37 din 24.02.2023, au fost actualizate și tarifele practicate de către Operatorul de la 
CMID Dobrin ( SC Brantner Servicii Ecologice SRL) în baza prevederilor legislative mai sus 
menționate. Noile tarife vor intra în vigoare începând cu data de 01.04.2023 
 În același context legislativ Operatorul de colectare și transport are obligația să 
fundamenteze iar ADI ECODES Sălaj să aprobe în AGA tarife pentru deșeurile reciclabile, 
respectiv deșeurile de hârtie – carton, plastic, metal și sticlă. 

Potrivit Contractului de Delegare art. 10 pct. 3.1: "Tarifele vor fi modificate sau 
ajustate în conformitate cu metodologia aplicabilă, adoptată de Autoritatea de 
Reglementare şi numai în următoarele situaţii obiective şi imperative:"  

a) La solicitarea justificată a Operatorului CT1 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 să exprime un vot pentru 
modificarea tarifelor în cadrul Contractului de Delegare nr.777/25.09.2018. 
                                                        

 
PRIMAR, 

Kovacs Istvan 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA           APROB 
JUDEȚUL SĂLAJ          PRIMAR 
COMUNA CRASNA                KOVACS ISTVAN 
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. 29 din 20.02.2023 Operatorul  Asocierea SC Instal Ros SRL – SC Cleanmamn 
SRL solicită ADI ECODES Sălaj, în vederea aprobării în AGA, modificarea tarifelor practicate în 
cadrul Contractului de Delegare nr. 777/25.09.2018,în baza următoarelor elemente de cheltuieli: 

• Creșterea indicelui prețurilor de consum la Cap. Servicii în intervalul iulie  2021 – 
noiembrie 2022 , situat la nivelul de  % conform INS. 

• Actualizarea cuantumului salariului de bază minim brut pe țară începând cu 1 
ianuarie 2023 conform HG 1.447/2022 la 3000 lei, reprezentând o majorare în procent 
de 18%; 

• Creșterea substanțială a cheltuielilor Capitolul Cheltuieli materiale – Carburanți, 
aditivi și lubrifianți în perioada iulie 2021 – noiembrie 2022. 

De asemenea, facem precizarea că prin adoptarea Hotărârii Consiliului Județean nr.37 din 
24.02.2023, au fost actualizate și tarifele practicate de către Operatorul de la CMID Dobrin ( SC 
Brantner Servicii Ecologice SRL) în baza prevederilor legislative mai sus menționate. Noile tarife vor 
intra în vigoare începând cu data de 01.04.2023 
 În același context legislativ Operatorul de colectare și transport are obligația să fundamenteze 
iar ADI ECODES Sălaj să aprobe în AGA tarife pentru deșeurile reciclabile, respectiv deșeurile de 
hârtie – carton, plastic, metal și sticlă. 

Potrivit Contractului de Delegare art. 10 pct. 3.1: "Tarifele vor fi modificate sau ajustate în 
conformitate cu metodologia aplicabilă, adoptată de Autoritatea de Reglementare şi numai în 
următoarele situaţii obiective şi imperative:"  

a) La solicitarea justificată a Operatorului CT1 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 să exprime un vot pentru modificarea tarifelor în cadrul 
Contractului de Delegare nr.777/25.09.2018. 
 

VICEPRIMAR, 

VINCZE ALEXANDRU 
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