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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SALONTA       Vizat 
Serviciul Dezvoltare Urbană      PRIMAR 
Nr.  5149 din 16.06.2016                     TÖRÖK LÁSZLÓ 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE - REFERAT DE SPECIALITATE  

privind  modificarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 

municipiului Salonta, ca urmare a  transportării întregii cantități de deșeuri colectate de pe 

raza mun. Salonta și depozitarea acestora la depozitul ecologic din Oradea 

 

 

 Prin HCLMS nr. 203/17.12.2015, privind soluționarea cererii nr. 11315/23.11.2015 a SC 
AVE Bihor SRL, Consiliul Local Salonta a aprobat desemnarea unei comisii cu atribuţii în 
analizarea, sub aspect economico-financiar, tehnic şi juridic a propunerilor SC AVE Bihor SRL, 
făcute prin adresa nr. 853/19.11.2015, înregistrată cu nr. 11315/23.11.2015, negocierea cu 
prezentanţii operatorului şi formularea de propuneri, consemnate într-un proces-verbal, care va fi 
supus spre aprobare Consiliului Local Salonta.   
 Componenţa comisiei aprobate prin HCLMS nr. 203/17.12.2015 a fost următoarea:  

• d-na Consilier: Nagy Ileana; 
• d-na Consilier: Gali Terezia 
• d-na Consilier: Buz Ramona 
• d-na Consilier: Gall Eva 

 În data de 31.05.2016 a avut loc întâlnirea membrilor comisiei menţionate mai sus, cu 
reprezentantul SC AVE Bihor SRL, d-l Director Executiv Sava Octavian. 
 Subiectul discuției a fost modificarea tarifelor la activitățile specifice serviciului de 
colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale şi a deşeurilor similare provenit din 
activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, ca urmare a închiderii depozitului neecologic din 
Salonta și în consecință transportarea întregii cantități de deșeuri la depozitul ecologic din 
Oradea. 
 Se precizează faptul că proiectul de finanțare derulat de Consiliul Județean Bihor: ,,Sistem 
de Management integrat al Deșeurilor în județul Bihor”  prevede, în municipiul Salonta, 
închiderea actualului depozit neecologic și realizarea unei stații de transfer a deșeurilor la 
depozitul ecologic din Oradea.  
 În ceea ce privește stadiul lucrărilor de  închidere a actualului depozit neecologic din 
Salonta și realizarea stației de tranfer deșeuri se precizează faptul că ele sunt în fază de finalizare, 
dar în ceea ce privește începerea operării sistemului SMID de către noii operatori se estimează ca 
dată de începere luna mai a anului 2017, conform adresei Consiliului Județean Bihor nr. 
3271/31.03.2016. 
 În condițiile în care întreaga cantitate de deșeuri generate pe raza municipiului Salonta se 
va transporta la Oradea prin adresa nr. 853/19.11.2015, înregistrată cu nr. 11315/23.11.2015, SC 
AVE Bihor SRL, a solicitat modificarea/ajustarea tarifelor la activităţile de colectare separată şi 
transportul separat al deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare provenit din activităţi 
comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat fără a se aduce atingere 
fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori în municipiul 
Salonta. 
 La adresa nr. 11315/23.11.2015 s-au anexat următoarele documente: 
- Memoriu Tehnico-economic privind necesitatea modificării-ajustării tarifelor de salubrizare 

în municipiul Salonta; 
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- Fişe de fundamentare pentru ajustarea sau modificarea tarifelor la activităţile de salubrizare 
stabilite pentru populaţie; 

- Fişe de fundamentare pentru ajustarea sau modificarea tarifelor la activităţile de salubrizare 
stabilite pentru persoane juridice şi instituţii; 

- Indicele lunar de consum pentru perioada 2012/2015; 
- Tarife servicii de colectare şi transport deşeuri din alte localități ( cu TVA inclus ) 
 
 În tabelul de mai jos este menţionat nivelul tarifelor la activităţiile de salubrizare, în 
vigoare, aprobate prin HCLMS nr. 12/31.01.2013 şi propunerile de modificare a tarifelor, făcute 
prin adresa nr. 853/19.11.2015, înregistrată cu nr. 11315/23.11.2015:  
  

Nr.  

crt. 

Denumirea 

activităţii  
de salubrizare 

prestate 

Nivelul actual 

tarifelor 

începînd cu 

data de 

01.02.2013 

( fără TVA ) 

 

Nivelul actual 

al tarifelor 

începînd cu 

data de 

01.02.2013 

(  cu TVA ) 

Tarif  

propus de  

SC AVE Bihor 

SRL 

( fără TVA ) 

Tarif  

propus de  

SC AVE Bihor 

SRL, cu taxa 

specială de 

depozitare  

( fără TVA ) 
0 1 3 4 5 6 
1 Activităţi de 

salubrizare la 
persoane fizice   

3,065 
lei/pers/lună 

3,8 
lei/pers/lună 

6,5 
lei/pers/lună 

10,04 
lei/pers/lună 

2 Activităţi de 
salubrizare la 
asociaţiile de 

proprietari 

 
27,32 
lei/mc 

 
33,88 
lei/mc 

3 
 

Activităţi de 
salubrizare la 

agenţi 
economici şi 

instituţii   

 
33,87 
lei/mc 

 
42  

lei/mc 

62,65 
lei/mc 

97,21 
lei/mc 

 
  La data întocmirii adresei nr. 853/19.11.2015 de către SC AVE Bihor SRL se preconiza 
instituirea unei taxe speciale de depozitare ( coloana nr. 6 ) ce urma să fie plătită către Fondul 
pentru Mediu, de 80 lei/tonă, taxă ce nu se aplică în prezent. 
 D-l Director Executiv al SC AVE Bihor SRL, d-l Sava Octavian a prezentat pe scurt 
modul de stabilire a tarifelor în situația transportării întregii cantități de deșeuri colectate de pe 
raza mun. Salonta și depozitarea acestora la depozitul ecologic din Oradea, după cum urmează: 
 1. Pentru transport, a fost luată în calcul distanța de 80 km ( dus-întors) la depozitul din 
Oradea și un preț de 5 lei/km. Pe luna se fac 32 de transporturi ( 8 transporturi/săptămână x 4 
săptamâni ).     
 80 x 5 x 32 =12.000 lei 
 2. Pentru depozitare la depozitul ecologic din Oradea. Tariful de depozitare  este de 15,14 
euro/tonă. În municipiul Salonta se colectează 400 tone/lună. 
 400 x 15,14 x 4,5 lei/euro = 27.000 lei 
 3. Totalul cheltuielilor este de 40.000 lei ( 12.000 + 27.000 ) care sunt împărțite după cum 
urmează: 

• 30.000 lei pentru persoane fizice; 
• 10.000 lei pentru persoane juridice 
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 Ținând cont de faptul că în medie numărul de persoane fizice pentru care se prestează 
serviciul este de 10.000, rezultă 3 lei/persoană/lună pentru transportul la Oradea și depozitarea la 
depozitul ecologic. 
 În prezent tariful pentru colectare este de 3,065 lei/persoană/lună, aprobat prin HCLMS 
nr.  12/31.01.2013, care nu cuprinde costurile pentru colectarea selectivă, obligație stabilită prin 
actele normative în vigoare și modificările salariului minim pe economie. Cu aceste modificări 
tariful pentru colectare a deșeurilor se ridică la 3,5 lei/persoană/lună.  
 În concluzie tariful propus de SC AVE Bihor SRL, pentru colectarea, transportul și 
depozitarea deșeurilor este de  6,5 lei/persoană/lună ( 3,5 lei/persoană/lună, pentru depozitare + 3 
lei/persoană/lună, transport și depozitare ). 
 Aceste tarife nu conțin TVA. Cu TVA de 20% rezultă 7,8 lei/persoană/lună. 
 Pentru comparație a fost depusă o factură cu privire la tarifele practicate la Oradea, 
conform căreia prețul pentru transport deșeu menajer este de 6,68 lei/persoană/lună, la care se 
adaugă TVA. 
 S-a propus analizarea posibilității încasării tarifelor sub formă de taxe speciale, a căror 
încasare să se facă prin Biroul de Impozite și Taxe Locale.     

 Mai precizăm faptul că deoarece deșeurile vor fi transportate la depozitul ecologic din 
Oradea, ca urmare a închiderii depozitului de deșeuri din Salonta, tarifele propuse nu vor mai 
conţine o cotă pentru închiderea şi monitorizarea postînchidere a depozitului de deşeuri din 
Salonta, conform prevederilor HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor.  
 O cotă parte din tariful de depozitare la depozitul din Oradea este reținut pentru fondul de 
închidere și monitorizare postînchidere a acestui depozit. 
 Ca urmare din tarifele pentru persoane juridice se va scădea  Cheltuielile pentru fondul 
pentru închidere depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchidere – 6, din fișa de 
fundamentare pentru modificarea tarifelor pentru persoane juridice ( varianta I ), noile tarife fiind 
61,60 lei/mc fără TVA și  73,92 lei/mc cu TVA. 
    
 Având în vedere: 
- Procesul-verbal nr. 4797 din 31.05.2016 privind desfăşurarea lucrărilor comisiei desemnate 

prin HCLMS nr. 203/17.12.2015; 
- Adresa nr. 11315/23.11.2015 a SC AVE Bihor SRL, cu sediul în Oradea str. Parcului nr. 3; 
- Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată; 
- HCLMS nr. 12/31.01.2013 privind modificarea tarifelor la activităţile specifice serviciului de 

salubrizare din municipiul Salonta în derularea Contractului de delegare a gestiunii serviciului 
public de salubrizare nr. 3130/31.05.2007; 

- Adresa Consiliului Județean Bihor nr. 3271/31.03.2016 în care se estimează ca dată de 
începere a operării Proiectului SMID, luna mai a anului 2017; 

- Ordinul nr. 109/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor; 

- Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localităţilor nr. 
3130/31.05.2007; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională, republicată; 
- HCLMS nr. 65/27.04.2016 privind prelungirea Contractului nr. 3130/31.052007 de delegare a 

gestiunii serviciului public de salubrizare al municipiului Salonta încheita cu SC AVE Bihor 
- Procesul-Verbal nr. 3657/06.04.2016 de predare - primire a amplsamentului depozitului de 

deșeuri situat în municipiul Salonta ca face obiectul proiectului ,, Sistem de management 
Integrat al deșeurilor”; 
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- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, art. 10. art. 36, alin. (2) lit. d ), alin. 
(6), lit. a), punctul 14 şi art. 45 alin. 3, republicată; 

 
 
Serviciul Dezvoltare Urbană 

PROPUNE: 
 
Consiliului Local al Municpiului Salonta 
 
Art. 1. Însușirea Procesul-verbal nr. 4797 din 31.05.2016 privind desfăşurarea lucrărilor comisiei 
desemnate prin HCLMS nr. 203/17.12.2015. 
Art. 2. Aprobarea modificării tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare, 
aprobate prin HCLMS nr. 12/31.01.2013, în derularea Contractului de delegare a gestiunii 
serviciului public de salubrizare al localităţilor nr. 3130/31.05.2007, conform  Anexei nr. 1 la 
prezenta.  
Art. 3. Tarifele aprobate conform Art. 2, intră în vigoare de la data închiderii depozitului 
neecologic de deșeuri din municipiul Salonta și transportarea întregii cantități de deșeuri la 
depozitul ecologic din Oradea. 
  

                  
S.D.U.  Smeu Luminiţa __________ 
Şef S.E.  Kis Anamaria   __________        
Vizat Juridic Csak Dora  __________ 
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JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL  SALONTA 

 

     PROIECT DE HOTĂRÂRE  
privind  modificarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 

municipiului Salonta, ca urmare a  transportării întregii cantități de deșeuri colectate de pe 

raza mun. Salonta și depozitarea acestora la depozitul ecologic din Oradea 
 
Consiliul Local al Municipiului Salonta 

Având în vedere: 
- Referatul de specialitate nr. 5149 din 16.06.2016  al SDU; 
- Procesul-verbal nr. 4797 din 31.05.2016 privind desfăşurarea lucrărilor comisiei desemnate 

prin HCLMS nr. 203/17.12.2015; 
- Adresa nr. 11315/23.11.2015 a SC AVE Bihor SRL, cu sediul în Oradea str. Parcului nr. 3; 
- Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată; 
- HCLMS nr. 12/31.01.2013 privind modificarea tarifelor la activităţile specifice serviciului de 

salubrizare din municipiul Salonta în derularea Contractului de delegare a gestiunii serviciului 
public de salubrizare nr. 3130/31.05.2007; 

- Adresa Consiliului Județean Bihor nr. 3271/31.03.2016 în care se estimează ca dată de 
începere a operării Proiectului SMID, luna mai a anului 2017; 

- Ordinul nr. 109/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor; 

- Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localităţilor nr. 
3130/31.05.2007; 

- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, art. 10. art. 36, alin. (2) lit. d ), alin. 
(6), lit. a), punctul 14 şi art. 45 alin. 3, republicată; 

- Raportul de avizare al comisie de specialitate; 
HOTĂRĂŞTE:  

Art. 1. Însușirea Procesul-verbal nr. 4797 din 31.05.2016 privind desfăşurarea lucrărilor comisiei 
desemnate prin HCLMS nr. 203/17.12.2015. 
Art. 2. Aprobarea modificării tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare, 
aprobate prin HCLMS nr. 12/31.01.2013, în derularea Contractului de delegare a gestiunii 
serviciului public de salubrizare al localităţilor nr. 3130/31.05.2007, conform  Anexei nr. 1 la 
prezenta.  
Art. 3. Tarifele aprobate conform Art. 2, intră în vigoare de la data închiderii depozitului 
neecologic de deșeuri din municipiul Salonta și transportarea întregii cantități de deșeuri la 
depozitul ecologic din Oradea. 
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează: 
 Serviciul Dezvoltare Urbană 
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică la: 
 Instituţia Prefectului Judeţului Bihor 
 Primarul Municipiului Salonta 
 Viceprimarul Municipiului Salonta 
 Serviciul Dezvoltare Urbană 

SC AVE Bihor SRL 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Salonta, ___________  
Nr. ________ 
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      Anexa nr. 1 la HCLMS nr. _____/________ 
 
 
 

Lista cuprinzând tarifele pentru activităţile specifice serviciului  

de salubrizare  din municipiul Salonta  de la data închiderii depozitului neecologic de 

deșeuri din municipiul Salonta și transportarea întregii cantități de deșeuri la depozitul 

ecologic din Oradea 

 

 

Nr.  

crt. 

Denumirea 

activităţii  
de salubrizare 

prestate 

Nivelul tarifelor  

fără TVA  

Nivelul tarifelor  

 cu TVA  

0 1 2 3 
1 Activităţi de 

salubrizare la 
persoane fizice   

6,5 
lei/pers/lună 

7,8  
lei/pers/lună 

2 Activităţi de 
salubrizare la 
asociaţiile de 

proprietari 

61,60 
lei/mc 

73,92 
lei/mc 

2 
 

Activităţi de 
salubrizare la agenţi 

economici şi 
instituţii   

61,60  
lei/mc 

73,92 
lei/mc 

 
 

 


