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R O M A N I A 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

 

H O T Ă R Â R E A 

NR. 39 DIN 31.07.2020 

 

privind aprobarea modificării tarifului de precolectare, colectare și transportul 

deșeurilor municipale amestecate reciclabile de la populație și AE+IP (luând în calcul cantitatea 

programată de 1000 tone/an asumată de delegatar) la Contractul de concesionare nr. 180/2957 

din 06.05.2015 pentru  delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale 

în județul Bacău și a Actului Adițional nr. 4 la Contractul nr. 180/2957/06.05.2015 

(DIMINUAREA TARIFULUI de la 2654,82 lei/tonă fără T.V.A. la 1414,47 lei/ tonă) 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncesti, convocat și prezent prin intermediul mijloacelor electronice 

în ȘEDINȚA ORDINARĂ din data de 31.07.2020; 

         Având în vedere: 

         - Adresa A.D.I.S. Bacău nr. 2256/27.07.2020 privind solicitarea aprobării diminuării tarifului 

pentru operațiunea de precolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale amestecate 

reciclabile de la populație și AE+IP (luând în calcul cantitatea programată de 1000 tone/an asumată de 

delegatar) la Contractul de concesionare nr. 180/2957 din 06.05.2015 pentru delegarea gestiunii 

serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău;  

         - Adresa A.D.I.S. Bacău nr. 3844/27.11.2019; Adresa ,,Romprest” nr. 1950/27.11.2019; Adresa 

A.D.I.S. Bacău nr. 367/03.02.2020; Adresa ,,Romprest” nr. 889/21.02.2020; Adresa A.D.I.S. Bacău  

nr. 2019 25.06.2020; Adresa ,,Romprest” nr. 2885/01.07.2020, înregistrată la sediul A.D.I.S. Bacău cu 

nr. 2058/01.07.2020 prin care S.C. ,,COMPANIA ROMPREST SERVICE” S.A. transmite spre 

analiză și aprobare modificarea tarifelor pentru activitatea de precolectare, colectare și transportul 

deșeurilor municipale amestecate reciclabile de la populație și AE+IP (luând în calcul cantitatea 

programată de 1000 tone/ an asumată de delegatar); 

         - Expunerea de motive a primarului Comunei, înregistrată la nr. 179/27.07.2020, privind 

necesitatea aprobării modificării tarifului de precolectare, colectare și transportul deșeurilor 

municipale amestecate reciclabile de la populație și AE+IP, respectiv diminuarea tarifului de la 

2654,82 lei/tonă fără t.v.a. la 1414,47 lei/ tonă, precum și Proiectul de hotărâre inițiat și semnat de 

către primar;  

         - Raportul viceprimarului Comunei, înregistrat la nr. 2035/27.07.2020, la Proiectul de hotărâre 

cu privire la aprobarea modificării tarifului de precolectare, colectare și transportul deșeurilor 

municipale amestecate reciclabile de la populație și AE+IP (luând în calcul cantitatea programată de 

1000 tone/an asumată de delegatar) la Contractul de concesionare nr. 180/2957 din 06.05.2015 pentru  

delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău și a Actului 

Adițional nr. 4 la Contractul nr. 180/2957/06.05.2015; 

         - prevederile Ghidului Solicitantului, Axa prioritară 2 - POS Mediu, Domeniul Major de 

Investiție 1 - ,,Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea 

infrastructurii de management al deșeurilor”; 

         - prevederile art. 9 și 10 din H.G. nr. 349/21.04.2005 privind depozitarea deșeurilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

         - prevederile art. 3, 7 și 9  din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/08.03.2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

         - prevederile art. 4, alin. (4), ale art. 6, alin. (10, lit. l), ale art. 9, alin. (2) și ale art. 25 din Legea                    

nr. 101/25.04.2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

         - prevederile art. 2 și 17, ale art. 59, alin. (1), lit. A) din Legea nr. 211/05.11.2011 privind 

regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;  

         - prevederile art. 1 și 2 din  Legea nr. 249/28.10.2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;  
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         - prevederile art. 16 din Anexa la Ordinul A.N.R.S.C.U.P. nr. 109/09.07.2007 privind aprobarea 

Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice 

serviciului de salubrizare a localităţilor; 

         - prevederile art. 1 și 2 din O.U.G. nr. 196/22.12.2005 privind Fondul pentru mediu, cu 

modificările și completările ulterioare; 

         - prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Contractului de finanțare 

nr.131826/11.04.2011, încheiat între Ministerul Mediului și Pădurilor și Consiliul Județean Bacău; 

         - prevederile Contractului de Delegare prin Concesionare a serviciilor de colectare și transport 

deșeuri municipale în Județul Bacău nr. 180/2957/05.06.2015, încheiat cu S.C. ,,COMPANIA 

ROMPREST SERVICE” S.A.  

         - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, inregistrate la nr. 181, 182
 
și respectiv, 183

 

din 31.07.2020.2020; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 

         In temeiul dispozitiilor art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. n), ale art. 133, alin. (1), ale       

art. 134, alin. (1), lit. a) și alin. (3), lit. a), ale art. 139, alin. (3), lit. h), ale art. 196, alin. (1), lit. a), ale 

art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

         Art. 1 - Se aprobă diminuarea și aplicarea de către S.C. ,,COMPANIA ROMPREST SERVICE” 

S.A. a următoarelor tarife, de la data semnării Actului Adițional nr. 4 la Contractul nr. 180/2957 din 

06.05.2015, conform Fișelor de Fundamentare din Anexa nr. 1, care face parte din prezenta Hotărâre: 

          ● 1414,47 lei/tonă pentru deșeurile reciclabile din mediul urban și rural, luând în calcul 

cantitatea programată de 1.000 tone/an asumată de delegatar prin adresa nr. 2019/25.06.2020. 

         Tarifele menționate mai sus nu conțin T.V.A. 

 

Art. 2 – (1) Se aprobă Actul Adițional nr. 4 la Contractul nr. 1078/1087/16.04.2018, conform 

Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.  

(2) Se acordă mandat Dlui SORIN BRAȘOVEANU - președintele Asociației, să semneze în 

numele și pe seama asociaților Actul Adițional nr. 4, conform Anexei nr. 2 la prezenta Hotărâre. 

 

         Art. 3 - Se împuterniceşte Dl. PUȚEANU MIHAI-MARINEL – primarul Comunei, având 

calitatea de reprezentant al U.A.T. - Comuna Oncești, Județul Bacău, în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu 

prevederile art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre în Adunarea Generală a Asociaţiei. 

 

         Art. 4 - Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunoștință publică, in condițiile 

legii și se comunică, prin grija secretarului general al Comunei, compartimentelor de specialitate, 

potrivit competențelor, persoanelor nominalizate la art. 2 și 3, Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, primarului Comunei Oncești, precum și Instituției 

Prefectului judetului Bacau in vederea verificarii legalitatii. 

 

         Art. 5 - Primarul Comunei Oncești va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.      

 

         Art. 6 -  Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Oncesti, în 

sedinţă ordinară, cu respectarea art. 139, alin. (3), lit. g) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ, respectiv cu un număr de 11 voturi ,,pentru”,    -   voturi ,,împotrivă” şi     -    

,,abţineri”  din numarul total de 11 consilieri prezenţi. 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

                  CONSILIER LOCAL,                                                 SECRETAR GENERAL, 

                       PAVEL LIVIU                                              OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA 


