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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea modificării unor tarife pentru activităţile de salubrizare 
prestate conform Contractului nr.112811999 si a actelor adiţionale subsecvente 

Conform legii nr. l O 1/2006,republicata, cu modificările si completările ulterioare, serviciul 
public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se 
desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale. 

Fiind un serviciu de importanta deosebita datorita impactului direct asupra sănătăţii populaţiei 
si a mediului înconjurător, asigurarea calităţii si continuităţii acestui serviciu in orice condiţii este 
primordiala. 

Specific, obiectivele serviciului de salubrizare sunt: 
);>- Protejarea sănătăţii populaţiei; 
);>- Protecţia mediului înconjurător; 
);>- Păstrarea unui aspect salubru al domeniului public; 
);>- Menţinerea curăţeniei si crearea unei estetici corespunzătoare a sectorului; 
);>- Conservarea resurselor naturale prin intermediul politicilor de reducere a deşeurilor si 

reciclarea acestora; 
Potrivit clauzelor contractuale, operatorul de salubritate a formulat o cerere de modificare a 

tarifelor pentru unele activitati de salubrizare, prezentând fisele de fundamentare ale tarifelor si 
memoriile tehnico- economice prin adresa nr.10443/17.05.2022 înregistrata la Primăria Sectorului 2 
cu nr.94957/18.05.2022. 

În conformitate cu prevederile art.19, alin. 2, lit. c din Legea nr. 1O112006 a salubrizării 
localităţilor, operatorul de salubritate are dreptul la modificarea tarifelor în raport cu evoluţia generală a 

preţurilor şi tarifelor pe economie. 

Compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 2 a analizat propunerea in 
raport cu modificările aduse costurilor activităţilor de salubrizare de creşterea salariului minim pe 
economie începând cu luna ianuarie 2022, creşterea tarifelor la energie electrica, 
combustibili,lubrifianţi, piese de schimb si a altor materiale si componente ale procesului de 
producţie. 

In urma negocierilor cu operatorul de salubritate s-a ajuns la următoarele valori( costurile fiind 
detaliate in fisele de fundamentare anexate): 

- 499,02 lei/tona fara TV A pentru colectarea, transportul si depozitarea deşeurilor reziduale 
depuse conform de utilizatorii casnici (Tl) 

- 890,98 lei/tona fara TV A pentru colectarea, transportul, s01tarea si depozitarea deşeurilor 
reciclabile depuse de utilizatorii casnici(T2) 

- 64 7 ,26 lei/tona fara TV A pentru colectarea, transportul si depozitarea deşeurilor in amestec 
depuse necorespunzator de utilizatorii casnici(T3) 



536,52 lei/tona fara TV A pentru colectarea, transportul si depozitarea deşeurilor mena
jere de la utilizatorii non-casnici (T4) 

652,89 lei/tona fara TVA pentru colectarea, transportul, sortarea si depozitarea deşeuril or 

din ambalaje de la utilizatorii non-casnici (T5) 
259,20 lei/ tona fara TV A pentru colectarea, transportul, sortarea si depozitarea deşeurilor 

voluminoase (neasimilabile celor menajere) de la utilizatorii casnici si non-casnici( T6) 
237,66 lei/tona fara TVA pentru colectarea, transportul,sortarea si depozitarea deşeurilor 

provenite de la utilizatorii casnici si non- casnici generate din activitati de reamenajare/reabilitare a 
locuinţelor din constrncţii si demolări(T7) 

In aceste condiţii, pentru realizarea unor activitati de salubrizare fara sincope si de calitate, 
precum si pentru prezervarea principiului echilibrului contractual, propunem aprobarea proiectului 
privind aprobarea modificării unor tarife pentru activităţile de salubrizare prestate conform 
Contractului nr.1128/ 1999 si a actelor adiţionale subsecvente. 
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