
Primăria municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 

e-mail: office(&,primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Nr. 4 ,l/g. (03 .2023 

ANUNŢ 

Primăria municipiului Slatina 

Astăzi 03, , Primăria municipiului Slatina, anunţă deschiderea 

procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului 

următorului act normativ referitor la: 

Proiectul de hotărâre referitor la: modificarea, stabilirea si aprobarea nivelului 
tarifelor aferente activitatilor specifice serviciilor de salubrizare in municipiul 
Slatina, practicate in baza contractului de concesiune nr. 11295/25.08.2010 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: 
Referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus; 
Raportul de specialitate al compartimentului de resort; 
Studiile de fundamentare, datele brute care au stat la baza lor; textul complet 

al proiectului actului respectiv: 
Alte documente considerate relevante. 
Documentaţia poate fi consultată: 

- pe pagina de internet a instituţiei la www.primariaslatina.ro;
- la sediul instituţiei Primăria municipiului Slatina. 

Proiectul de act normativ se poate obţine 1n copie, pe bază de cerere depusă la 
biroul de relaţii cu publicul al instituţiei. 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act 
normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data 
de 

- ca mesaj 1n format electronic pe adresa de e-mail office primariaslatina.ro.

- prin poştă, pe adresa Primăria municipiului Slatina, str. Mihail Kogălniceanu, 

nr.1, jud. Olt; 
- la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa municipiul Slatina, str. Mihail 

Kogălniceanu, nr.1, jud. Olt, intre orele 08.00 - 16,45; 



Materialele transmise vor purta menţiunea,"Propuneri privind proiectul de 
hotărâre referitor la: modificarea, stabilirea si aprobarea nivelului tarifelor 
aferente activitatilor specifice serviciilor de salubrizare in municipiul Slatina, 
practicate în baza contractului de concesiune nr. 11295/25.08.2010. 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate 
pe pagina de internet a instituţiei, la linkul 
http://www.primariaslatina.ro/transparenta_decizionala.html. 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi 'inaintate 1n scris va fi justificată 1n 
scris. 

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de 
contact: telefon 0249/439377,e-mail office primariaslatina.ro.persoană de contact 
Smarande Mihaela. 



Primaria municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 
e-mail: office@primarlaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Nr. 90 pb.7- ..2023 

HOTĂRÂRE 

(proiect) 

privind: modificarea, stabilirea si aprobarea nivelului tarifelor aferente activităţilor specifice serviciilor 
de salubrizare in municipiul Slatina, practicate In baza contractului de concesiune nr. 
11295/25.08.2010 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit 1n şedinţa ordinară/extraordinara din 
data de .2023. 

Având in vedere 
- referat de propunere nr. 3//./ din  9  / &,3 .  2023, Intocmit de către Direcţia Administrare 

Patrimoniu — Serviciul U.L.M ; 
- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA prin referatul de aprobare  o3  2023 

la proiectul de hotărâre ; 
- avizul comisiei de specialitate buget-finanţe şi al comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

Local al municipiului Slatina; 
- prevederile HCL nr. 303/22.10.2009 referitoare la concesionarea prin licitatie publica a serviciului 

public de salubrizare din municipiul Slatina; 
- prevederile HCL nr. 209/12.08.2010 referitoare la aprobarea contractului de concesiune a serviciului 

public de salubrizare din municipiul Slatina; 
- solicitarea nr.538/09.03.2023, formulata de catre SC SALUBRIS SA, insotita de memoriu justificativ si 

notele de fundamentare, inregistrata la D.A.P. la nr.2401/13.03.2023 ; 
- prevederile art.6, alin. (2) coroborat cu art. 11, alin. (2) din contractul de concesiune a serviciului 

public de salubrizare din municipiul Slatina nr.11295/25.08.2010 ; 
- prevederile art.26, alin. 8 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, potrivit 

căruia structura şi nivelul tarifelor vor fi stabilite incât să acopere costul efectiv al prestării serviciului de 
salubrizare; 

- prevederile Ordinului nr.201/10.03.2023 pentru modificarea si completarea Normelor Metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum si de calcularea 
tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deseurilor si a taxelor de salubrizare aprobate prin Ordinului 
nr.640/2022 al A.N.R.S.C; 

- prevederile H.G. nr.1447/08.12.2022 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe economie, garantat 
in plata; 

- prevederile art.3 lit.e) din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; 
in conformitate cu prevederile art. 129, alin.1), alin. 2), lit.d, coroborat cu prevederile art. 139, alin.1), 

si art. 196, alin.1) , lit. a, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

HOTĂRĂSTE : 

Art.l. incepând cu data adoptării prezentei, se aprobă modificarea nivelului tarifelor serviciilor de 
salubrizare practicate 1n baza contractului nr. 11295/25.08.2010, privind delegarea gestiunii serviciilor publice 
de salubrizare din municipiul Slatina, conform Anexei nr. 1, anexă care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 



Art.2. Modificările aduse prin prezenta hotărke se vor regasi in cuprinsul unui act adiţional la 
contractul de concesiune nr. 11295/25.08.2010 având ca obiect prestarea serviciilor publice de salubrizare din 
municipiul Slatina, conform Anexei nr. 1, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărke. 

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la indeplinire de catre Primarul Municipiului Slatina, 
Direcţia Administrare Patrimoniu si operatorul SC SALUBRIS SA . 

Art.4 . Celelalte prevederi ale contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din 
municipiul Slatina nr.11295/25.08.2010, modificat si completat, raman neschimbate. 

Art.5. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica pe pagina de internet a Primariei 
Municipiului Slatina si se comunică la 

- Institutia Prefectului - Judeţul Olt ; 
- Primarul municipiului Slatina; 
- Direcţia Administrare Patrimoniu ; 
- SC SALUBRIS SA ; 

In baza art.243, alin.(1) lit.a) din Ordonanta de 
Urgenta nr.57/2019, privind Codul administrativ 

avizez prezentul proiect de hotărdre, 

Constantin 

• 

an Emil MOT 

Secretar general al municipiului Slatina, 
Mihai I n IDITA 

PS — 03/F3 
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ANEXA nr.1 la HCL nr. din /2023 

TARIFE PRESTĂRI SERVICII PROPUSE SPRE APROBARE 

Nr. 
Crt. 

SPECIFICATIE U.M. 

TARIF 
fundament 
are 
anterioara 
(fara 
TVA) 

TARIF 
Fundament 
are 
anterioara 
(inclusiv 
T.V.A.) 

Tarif 
ajustat 
(fara 
TVA) 

Tarif 
ajustat 
(iclusiv 
TVA) 

IPC Modifical 

i inchiriat eurocontainer 1100 Buc/lună 43,70 52,00 49,99 59,49 114,41 114,41 

2 inchiriat europubele 120 1- 2401 Buc/lună 8,40 10,00 9,61 11,44 114,41 114,41 

3 inchiriat eurocontainer 5 m.c. - 20 m.c. Buc./lună 408,75 486,41 467,65 556,50 114,41 114,41 

4 inchiriat eurocontainer 5 m.c. - 20 m.c. Buc./zi 13,63 16,22 15,59 18,55 114,41 114,41 

5 
Măturat manual străzi şi trotuare Lei/ 1000 

m.p. 
41,71 49,63 47,72 56,79 114,41 114,41 

6 
Măturat manual străzi şi trotuare si alte activitati de 
curatenie cu exceptia lucrarilor efectuate pe strazi si 
trotuare 

Lei/om/or 
a 

29,72 35,37 34,00 40,46 114,41 114,41 

7 
Intreţinere curătenie Lei/1000 

m.p. 
22,61 26,91 25,87 30,79 114,41 114,41 

8 

9 

Măturat mecanic carosabil cu automăturătoare 
aspiratoare 

Lei/ 1000 
m.p. 

18,74 22,30 20,80 24,75 114,41 111,01 

Măturat mecanic carosabil cu automăturătoare 
aspiratoare mare capacitate 

Lei/ora 
funcţ. 

260,45 309,94 289,11 344,04 114,41 111,01 

10 
Măturat mecanic trotuare cu automăturătoare 

 
aspiratoare/aspirator 

Lei/ora 
funcţ. 

166,80 198,49 185,38 220,60 114,41 111,14 

i i Deşeuri stradale, pământ, zăpadă Lei/ m.c. 101,38 120,64 113,60 135,18 114,41 112,06 

12 
Curătat manual pământ la rigolă (15 cm) Lei/ 1000 

m.p. 
693,72 825,53 793,68 944,48 114,41 114,41 

13 
Stropit, spălat mecanic cu autostropitoare spălătoare 
de capacitate mare (carosabil) 

Lei/ ora 
funcţ. 

225,00 267,75 249,10 296,43 114,41 110,71 

14 
Stropit, spălat mecanic cu autostropitoare spălătoare 
de capacitate mică (trotuare) 

Lei/ ora 
funcţ. 

158,35 188,44 175,22 208,51 114,41 110,97 

15 
incărcăt deşeuri, pamant, zapada etc cuîncărcător 
frontal tip WOLLA 

Lei/ ora 
funcţ. 

195,27 232,37 217,25 258,53 114,41 111,26 

16 
Deszăpezire cu utilaj cu lama frontala In zile 
lucrătoare - program de zi 

Lei/oră 
funcţ. 

212,78 253,21 235,54 280,29 114,41 110,70 

17 
Deszăpezire cu utilaj cu lama frontală In zile 
lucrătoare - program de noapte 

Lei/oră 
funcţ. 

226,44 269,46 251,17 298,89 114,41 110,92 

18 
Deszăpezire cu utilaj cu lama frontală in zile 
nelucrătoare şi sărbători legale - program de zi 

Lei/oră 
funcţ. 

268,67 319,72 299,48 356,38 114,41 111,47 

19 
Deszăpezire cu utilaj cu lama frontala 1n zile 
nelucrătoare şi sărbători legale - program de noapte 

Lei/oră 
funcţ. 

296,62 352,98 331,46 394,44 114,41 111,75 

20 
Deszăpezire cu utilaj cu lamă frontală şi împraştietor 
material antiderapant 1n zilele lucrătoare - program 
de zi 

Lei/oră 
funcţ. 

255,96 304,59 284,94 339,08 114,41 111,32 

21 
Deszăpezire cu utilaj cu lama frontală şi imprăştietor 
material antiderapant in zile lucrătoare - program 
de noapte 

Lei/oră 
funcţ. 

276,83 329,43 308,83 367,51 114,41 111,56 

22 
Deszăpezire cu utilaj cu lama frontala si imprastietor 
material antiderapant In zilele nelucrătoare şi 
sărbători legale - program de zi 

Lei/oră 
funcţ. 

339,41 403,90 380,41 452,69 114,41 112,08 

23 
Deszăpezire cu utilaj cu lama frontală şi Impraştietor 
material antiderapant In zilele nelucrătoare şi 
sărbători legale - program de noapte 

Lei/oră 
funcţ. 

381,14 453,56 428,16 509,51 114,41 112,34 

24 Stationare utilaj cu lama si sararita Lei/ora 95,49 113,63 109,25 130,01 114,41 114,41 

25 
imprăştiat manual material antiderapant Lei/om/or 

a 
40,33 47,99 46,14 54,91 114,41 114,41 

26 
imprăştiat material antiderapant Lei/1000 

m.p./trece 
re 

56,46 67,19 64,60 76,87 114,41 114,41 



'2.- • 

27 
Curăţat manual zăpadă afânatăîn strat de grosime 
0,0 - 0.15 m 

Lei/m.p 1,07 1,27 1,22 1,45 114,41 114,41 

28 
Curăţat manual zăpadă afânată 1n strat de grosime 
0,15 - 0,30 m 

Lei/m.p 1,29 1,54 1,48 1,76 114,41 114,41 

29 
Curăţat manual zăpadă afânată in strat de grosime 
> 0,30 m 

Lei/m.p 2,15 2,56 2,46 2,93 114,41 114,41 

30 
Curăţat manual zăpadă bătătorită 'in strat de 
grosime 0,0 - 0, 15 m 

Lei/m.p 1,61 1,92 1,84 2,19 114,41 114,41 

3 1 
Curăţat manual zăpadă bătătorită In strat de 
grosime 0,15 -0,30 m 

Lei/m.p 2,14 2,55 2,45 2,92 114,41 114,41 

32 
Curăţat manual zăpadă bătătorită in strat de 
grosime > 0,30 m 

Lei/m.p 6,45 7,68 7,38 8,78 114,41 114,41 

33 
Spart şi curăţat manual gheaţă In strat 0,0 - 0,03 
m. 

Lei/m.p 4,03 4,80 4,61 5,49 114,41 114,41 

34 
Spart şi curăţat manual gheaţă In strat 0,03 - 0,05 
m. 

Lei/m.p 5,36 6,38 6,13 7,29 114,41 114,41 

35 
Spart şi curăţat manual gheaţă in strat 0,05 - 0,07 
m. 

Lei/m.p 8,07 9,60 9,23 10,98 114,41 114,41 

36 Spart şi curăţat manual gheaţă In strat 0,07 - 0,1 m Lei/m.p 16,13 19,19 18,45 21,96 114,41 114,41 

37 
Transportat si depozitat/tratat deşeuri voluminoase 
şi deşeuri din materiale de construcţii si demolari 
minim 4 mc Inclusiv depozitare/tratare 

Lei/m.c. 379,97 452,16 388,58 462,41 114,41 102,27 

38 
Transportat deseuri voluminoase si deseuri din 
constructii si demolari la instalatie tratare/eliminare 
Fara depozitare/tratare 

Lei/cursa 320,68 381,61 355,13 422,60 114,41 110,74 

39 
Colectat transportat si depozitat/tratat deşeuri din 
materiale de construcţii si demolari la Sac 40 kg 
Inclusiv depozitare/tratare 

Lei/sac 
40 kg 

18,49 22,00 18,96 22,56 114,41 102,51 

Sef serviciu U 
Andrei 

• 



Primăria municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, tel. 0249/439377; 439233 fax: 249/439336 

e-mail: office primariaslatina.ro site : www.primariaslatina.ro 

Nr. 

ACT ADIŢIONAL NR. 16 din 

.2023 

la CONTRACTUL nr. 11295/25.08.2010 
privind 

contract de delegare a gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare din municipiul Slatina, 

1. Părţi contractante 

Între, 

Consiliul Local al Municipiului Slatina, cu sediul in Slatina, str. Mihail Kogalniceanu, nr.1, jud. Olt, reprezentat 
prin : Primar — Constantin Stelian Emil MOT si Director Executiv al Directiei Administrare Patrimoniu _ 

• 
Mihaila DEACONU , in calitate de concedent, pe de o parte, 

şi 

S.C. SALUBRIS S.A, cu sediul 1n localitatea Slatina, Aleea Tineretului, nr. 2A, jud. Olt, numar de inmatriculare 
J28/1198/1994, codul unic de inregistrare RO 6516214, reprezentata prin domnul Nandor Katona, Presedinte al 
Consiliului de Administratie, 1n calitate de concesionar, 

a intervenit prezentul act adiţional In baza Hotărkii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 
, cu următorul conţinut : 

Art. I. - incepând cu data prezentei, art. 11, alin. (1) din contractul de concesiune nr. 11295/25.08.2010 privind 
delegarea gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare din municipiul Slatina, se modifică şi va avea următorul conţinut „ 
Nivelul tarifelor practicate este cel consemnat în Anexa nr. 1 la prezentul act adiţional" 

Art. II. — Celelalte prevederi ale contractul de concesiune nr. 11295/25.08.2010 privind delegarea gestiunii 
Serviciilor Publice de Salubrizare din municipiul Slatina, rămân neschimbate. 

Prezentul act adiţional face parte integrantă din contractul de concesiune nr. 11295/25.08.2010 privind delegarea 
gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare din municipiul Slatina, 

Prezentul act adiţional a fost incheiat astăzi  , 1n trei exemplare din care două la concedent şi unul la 
concesionar. 

Concedent, Concesionar, 
Consiliul Local al Municipiului Slatina S.C. SALUBRIS SA 

Primar, Presedinte al al Consiliului de Administratie, 
Constantin Stelian Emil MOT Nandor KATONA 

Director General, 
Marius SBURLIS 

Director executiv, 
Direcţia Administrare Patrimoniu 

Mihaila DEACONU 
Director Economic, 
Maria NICOLAE 

Compartiment juridic, 
Amalia GHEORGHE 

Oficiu Juridic, 
VIZAT C.F.P., Iulian Cristian OPREA 

Ileana Alina DASCALU 

Sef Serviciul U.L.M, 
Andrei EREMIA 



ANEXA nr.1 Act Aditional nr. 16 din /2023 

TARIFE PRESTĂRI SERVICII DESALUBRIZARE CONFORM HCL NR. 2023 

Nr. 
Crt. 

SPECIFICATIE U.M. 

TARIF 
fundament 
are 
anterioara 
(fara 
TVA) 

TARIF 
Fundament 
are 
anterioara 
(inclusiv 
T.V.A.) 

Tarif 
ajustat 
(fara 
TVA) 

Tarif 
ajustat 
(iclusiv 
TVA) 

IPC Modifical 

i inchiriat eurocontainer 1100 Buc/lună 43,70 52,00 49,99 59,49 114,41 114,41 

2 inchiriat europubele 120 I - 240 1 Buc/lună 8,40 10,00 9,61 11,44 114,41 114,41 

3 inchiriat eurocontainer 5 m.c. - 20 m.c. Buc./lună 408,75 486,41 467,65 556,50 114,41 114,41 

4 inchiriat eurocontainer 5 m.c. - 20 m.c. Buc./zi 13,63 16,22 15,59 18,55 114,41 114,41 

5 
Măturat manual străzi şi trotuare Lei/ 1000 

m.p. 
41,71 49,63 47,72 56,79 114,41 114,41 

6 
Măturat manual străzi şi trotuare si alte activitati de 
curatenie cu exceptia lucrarilor efectuate pe strazi si 
trotuare 

Lei/om/or 
a 

29,72 35,37 34,00 40,46 114,41 114,41 

7 
intreţinere curăţenie 'Lei/1000 

m.p. 
22,61 26,91 25,87 30,79 114,41 114,41 

8 

9 

Măturat mecanic carosabil cu automăturătoare 
aspiratoare 

Lei/ 1000 
m.p. 

18,74 22,30 20,80 24,75 114,41 111,01 

Măturat mecanic carosabil cu automăturătoare 
aspiratoare mare capacitate 

Lei/ora 
funcţ. 

260,45 309,94 289,11 344,04 114,41 111,01 

10 
Măturat mecanic trotuare cu automăturătoare 

 
aspiratoare/aspirator 

Lei/ora 
funcţ. 

166,80 198,49 185,38 220,60 114,41 111,14 

11 Deşeuri stradale, pământ, zăpadă Lei/ m.c. 101,38 120,64 113,60 135,18 114,41 112,06 

12 
Curăţat manual pământ la rigolă (15 cm) Lei/ 1000 

m.p. 
693,72 825,53 793,68 944,48 114,41 114,41 

13 
Stropit, spălat mecanic cu autostropitoare spălătoare 
de capacitate mare (carosabil) 

Lei/ ora 
funcţ. 

225,00 267,75 249,10 296,43 114,41 110,71 

14 
Stropit, spălat mecanic cu autostropitoare spălătoare 
de capacitate mică (trotuare) 

Lei/ ora 
funcţ. 

158,35 188,44 175,22 208,51 114,41 110,97 

15 
Incărcăt deşeuri, pamant, zapada etc cu Incărcător 
frontal tip WOLLA 

Lei/ ora 
funcţ. 

195,27 232,37 217,25 258,53 114,41 111,26 

16 
Deszăpezire cu utilaj cu lama frontala In zile 
lucrătoare - program de zi 

Lei/oră 
funcţ. 

212,78 253,21 235,54 280,29 114,41 110,70 

17 
Deszăpezire cu utilaj cu lama frontală in zile 
lucrătoare - program de noapte 

Lei/oră 
funcţ. 

226,44 269,46 251,17 298,89 114,41 110,92 

18 
Deszăpezire cu utilaj cu lama frontală In zile 
nelucrătoare şi sărbători legale - program de zi 

Lei/oră 
funcţ. 

268,67 3 19,72 299,48 356,38 114,41 111,47 

19 
Deszăpezire cu utilaj cu lama frontala in zile 
nelucrătoare şi sărbători legale - program de noapte 

Lei/oră 
funcţ. 

296,62 352,98 331,46 394,44 114,41 111,75 

20 
Deszăpezire cu utilaj cu lamă frontală şi Impraştietor 
material antiderapant in zilele lucrătoare - program 
de zi 

Lei/oră 
funcţ. 

255,96 304,59 284,94 339,08 114,41 111,32 

21 
Deszăpezire cu utilaj cu lama frontală şi imprăştietor 
material antiderapant 1n zile lucrătoare - program 
de noapte 

Lei/oră 
funcţ. 

276,83 329,43 308,83 367,51 114,41 111,56 

22 
Deszăpezire cu utilaj cu lama frontala si imprastietor 
material antiderapant 'in zilele nelucrătoare şi 
sărbători legale - program de zi 

Lei/oră 
funcţ. 

339,41 403,90 380,41 452,69 114,41 112,08 

23 
Deszăpezire cu utilaj cu lama frontală şi Impraştietor 
material antiderapantin zilele nelucrătoare şi 
sărbători legale - program de noapte 

Lei/oră 
funcţ. 

381,14 453,56 428,16 509,51 114,41 112,34 

24 Stationare utilaj cu lama si sararita -Lei/ora 95,49 113,63 109,25 130,01 114,41 114,41 

25 
imprăştiat manual material antiderapant Lei/om/or 

a 
40,33 47,99 46,14 54,91 114,41 114,41 

26 
imprăştiat material antiderapant Lei/1000 

m.p./trece 
re 

56,46 67,19 64,60 76,87 114,41 114,41 



27 
Curăţat manual zăpadă afânată in strat de grosime 
0,0 - 0.15 m 

Lei/m.p 1,07 1,27 1,22 1,45 114,41 114,41 

28 
Curăţat manual zăpadă afânată 1n strat de grosime 
0,15 - 0,30 m 

Lei/m.p 1,29 1,54 1,48 1,76 114,41 114,41 

29 
Curăţat manual zăpadă afânată In strat de grosime 
> 0,30 m 

Lei/m.p 2,15 2,56 2,46 2,93 114,41 114,41 

30 
Curăţat manual zăpadă bâtătorită in strat de 
grosime 0,0 -0, 15 m 

Lei/m.p 1,61 1,92 1,84 2,19 114,41 114,41 

31 
Curăţat manual zăpadă bătătorită In strat de 
grosime 0,15 - 0,30 m 

Lei/m.p 2,14 2,55 2,45 2,92 114,41 114,41 

32 
Curăţat manual zăpadă bătătorită in strat de 
grosime > 0,30 m 

Lei/m.p 6,45 7,68 7,38 8,78 114,41 114,41 

33 
Spart şi curăţat manual gheaţă In strat 0,0 - 0,03 
m. 

Lei/m.p 4,03 4,80 4,61 5,49 114,41 114,41 

34 
Spart şi curăţat manual gheaţă 1n strat 0,03 - 0,05 
m. 

Lei/m.p 5,36 6,38 6,13 7,29 114,41 114,41 

35 
Spart şi curăţat manual gheaţă In strat 0,05 - 0,07 
m. 

Lei/m.p 8,07 9,60 9,23 10,98 114,41 114,41 

36 Spart şi curăţat manual gheaţă In strat 0,07 - 0,1 m Lei/m.p 16,13 19,19 18,45 21,96 114,41 114,41 

37 
Transportat si depozitat/tratat deşeuri voluminoase 
şi deşeuri din materiale de construcţii si demolari 
minim 4 mc Inclusiv depozitare/tratare 

Lei/m.c. 379,97 452,16 388,58 462,41 114,41 102,27 

38 
Transportat deseuri voluminoase si deseuri din 
constructii si demolari la instalatie tratare/eliminare 
Fara depozitare/tratare 

Lei/cursa 320,68 381,61 355,13 422,60 114,41 110,74 

39 
Colectat transportat si depozitat/tratat deşeuri din 
materiale de construcţii si demolari la Sac 40 kg 
Inclusiv depozitare/tratare 

Lei/sac 
40 kg 

18,49 22,00 18,96 22,56 114,41 

• 

102,51 

Sef serviciu UL , 
Andrei ERE IA 



Prirnăria Municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 
e-mail: office(&,primariaslatina.ro site : m.primariaslatina.ro 

Nr. .209  c73. 2023 

REFERAT DE APROBARE 

privind promovarea proiectului de hotărâre referitor la : modificare, stabilire si aprobare nivel tarife aferente 
activitatilor specifice  serviciilor de salubrizare in municipiul Slatina, practicate in baza contractului de concesiune nr. 
11295/25.08.2010 

Având in vedere : 
- prevederile HCL nr. 303/22.10.2009 referitoare la concesionarea prin licitatie publica a serviciului public de 

salubrizare din municipiul Slatina; 
- prevederile HCL nr. 209/12.08.2010 referitoare la aprobarea contractului de concesiune a serviciului public de 

salubrizare din municipiul Slatina; 
- contractul nr. 11295/25.08.2010 de concesiune a serviciului public de salubrizare din municipiul Slatina; 
- solicitarea nr.538/09.03.2023, insotita de memoriul justificativ si notele de fundamentare, formulate de către SC 

SALUBRIS SA, inregistrată la Consiliul Local al municipiului Slatina la nr.45/09.03.2023, redirectionata catre Directia 
Administrare Patrimoniu, inregistrata sub nr.2401/13.03.2023, referitoare la modificarea tarifelor serviciilor de salubrizare 
practicate in baza contractului nr. 11295/25.08.2010 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare, a 
Ordinului 82/2015 al A.N.R.S.C. pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciilor publice 
de salubrizare; 

- prevederile Ordinului nr.201/10.03.2023 pentru modificarea si completarea Normelor Metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum si de calcularea tarifelor/taxelor distincte 
pentru gestionarea deseurilor si a taxelor de salubrizare aprobate prin Ordinului nr.640/2022 al A.N.R.S.C; 

- prevederile Art 11 din contractul 11295/25.08.2010 si a Ordinului nr.201/10.03.2023 pentru modificarea si 
completarea Normelor Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului 
de salubrizare a localităţilor, aprobate prin Ordinului nr.640/2022 al A.N.R.S.C, cu precizarea că acestea sunt calculate in 
conformitate cu prevederile ordinului susmenţionat ; 

- indicele preturilor de consum in perioada Ianuarie 2023 — Februarie 2022 (anterioara modificarii tarifelor 
conform cererii 615/29.03.2022) este de 114.41 %, conform INS, in aceeasi perioada intrand in vigoare si HG 
1447/08.12.2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat in plată, astfel IPC a fost aplicat 
elementelor de cost componente ale fiecarui tarif cu exceptia costurilor cu carburanti, aditivi si lubrifianti, pastrandu-se 
aceeasi rata a profitului si aceleasi cantitati si unitati de masura, rezultand astfel o majorare a fiecarui tarif cel mult egala 
cu valoarea indicelui de indexare IPC. 

Tarifele pentru activităţile servicului public de salubrizare si pentru activitatile conexe serviciului public de 
salubrizare concesionate practicate la acest moment sunt cele aprobate prin HCL Slatina nr. 165/31.05.2022 si au la baza 
elemente de cost pentru luna ianuarie 2022. 

De la data ultimei ajustari din luna februarie 2022 si pana la luna ianuarie 2023 structura tarifelor practicate a 
suferit modificări 'in sensul creşterii cheltuielilor de personal, respectiv salariul minim brut a crescut de la 2550 lei la 3000 
lei conform HG 1447/08.12.2022, precum si a cresterii celorlalte elemente de cost din structura tarifului ce impun astfel 
ajustari cu valoarea IPC care in perioada de referinta februarie 2022 — ianuarie 2023 a fost de 114.41%. 

Aplicand indicele de ajustare pentru elementele de cost din structura tarifelor, mai putin pentru costurile cu 
carburantii, aditivii si lubrifiantii, se obtine o modificare cu un procent intre 102,51% si 114,41 % a fiecarui tarif ce se 
incadreaza astfel in prevederile al Ordinului nr.201/10.03.2023 pentru modificarea si completarea Normelor Metodologice 
de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum si de calcularea tarifelor/taxelor 
distincte pentru gestionarea deseurilor si a taxelor de salubrizare aprobate prin Ordinului nr.201/2023 al A.N.R.S.C, 
respectiv, „ Art 33. (1) Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se ajustează periodic, la cererea 
operatorilor, la un interval de minimum 3 luni, cel mult până la nivelul rezultat din aplicarea coeficientului de indexare cu 
evoluţia indicelui preţului de consum total, calculat pentru perioada cuprinsă intre luna de referinţă corespunzătoare 

precedentei aprobări şi luna celui mai recent indice publicat de Institutul Naţional de Statistică la data solicitării, fără a se 
modifica cantitatea, volumul sau, după caz, suprafaţa programată avută în vedere la fundamentarea anterioară„ ; 

Raman nemodificate, rata profitului, cantitatile si unitatea de masura luata in calcul, diferentele in minus fata de 
valoarea IPC rezultand din neaplicarea acestui indicator asupra cheltuielilor cu carburantii si lubrifiantii. Deasemenea 
conform modificarilor prevazute in Ordinul ANRSC 201/2023 fata de Ordinul ANRSC 109/2007 orice reasezare a 



.•; 
acestora in functie de modelul fisei de fundamentare nou aprobate duce la cresteri ale unor elemente de cost peste indicele 
de ajustare in acest caz ducand catre o procedura de majorare sau stabilire, proceduri ce nu pot fi aplicate in situatia data, 
avand in vedere prevederile Ordinului ANRSC 201/2023, respectiv, , 

art. 36 alin.(1), lit. c), la modificarea structurii tarifului ori a nivelului unor elemente de cheltuieli, ca urmare a 
modificărilor legislative, inclusiv prin actele administrative emise de autorităţile administraţiei publice locale, care vizează 
introducerea unor noi elemente de cheltuieli ori eliminarea sau modificarea nivelului anumitor elemente de cheltuieli, 
precum instituirea sau modificarea de taxe, impozite şi contribuţii obligatorii datorate către bugetul de stat, bugetul local 
sau altor organisme publice , coroborat cu alin. (2) in situaţia de la alin. (1) lit. c), autorităţile deliberative ale 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară 
adoptă operativ hotărârea de modificare a tarifelor astfel incât tarifele modificate să fie aplicabile incepând cu data 
stabilită în actele emise de autorităţile şi instituţiile publice competente. 

Avand in vedere ca aplicarea HG 1447/08.12.2022 este cu 01.01.2023, si reprezinta o diferenta a unui element de 
cost (cheltuieli de natura salariala) cu 117,64 % incadrandu-se astfel pentru o modificare de tarif, ea nu poate fi aplicata 
avand in vedere durata procedurii de modificare, astfel incat noile tarife nu puteau intra in vigoare incepand cu 01.01.2023 

Cantităţile de deşeuri la care s-a raportat calculul tarifelor sunt stabilite ca medii ale perioadelor anterioare 
conform calculelor din fisele de fundamentare ale tarifelor care sunt stabilite de Normativul de muncă pentru activitatea de 
salubrizare a localităţilor nr. 128/1972. 

Urmare celor arătate mai sus şi a justificării celor relatate prin anexele la cererea de aprobare a tarifelor de prestari 
servicii specifice serviciului public de salubritate, in conformitate cu Art.11 din Contractul Contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Slatina nr. 11295 din 25.08.2010 şi prevederilor Ordinului 
nr.201/10.03.2023 pentru modificarea si completarea Normelor Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 
tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor 
distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare aprobate prin Ordinul nr.640/2022 al A.N.R.S.C, 
mentionate în anexa nr. 1, 

propun spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Slatina, prezentul proiect de hotărâre privind 
modificarea, stabilirea si aprobarea tarifelor serviciilor de salubrizare practicate in baza contractului nr.11295/25.08.2010, 
privind delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Slatina. 

mil MOT 
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ANEXA nr.1 la HCL nr. din /2023 

TARIFE PRESTĂRI SERVICII PROPUSE SPRE APROBARE 

Nr. 
Crt. SPECIFICAŢIE U.M. 

TARIF 
fundament 
are 
anterioara 
(fara 
TVA) 

TARIF 
Fundament 
are 
anterioara 
(inclusiv 
T.V.A.) 

Tarif 
ajustat 
(fara 
TVA) 

Tarif 
ajustat 
(iclusiv 
TVA) 

1PC Modifica 

ţ Inchiriat eurocontainer 1100 Buc/lună 43,70 52,00 49,99 59,49 114,41 114,41 

2 inchiriat europubele 1201- 240 1 Buc/lună 8,40 10,00 9,61 11,44 114,41 114,41 

3 inchiriat eurocontainer 5 m.c. - 20 m.c. Buc./lună 408,75 486,41 467,65 556,50 114,41 114,41 

4 inchiriat eurocontainer 5 m.c. - 20 m.c. Buc./zi 13,63 16,22 15,59 18,55 114,41 114,41 

5 
Măturat manual străzi şi trotuare Lei/ 1000 

m.p. 
41,71 49,63 47,72 56,79 114,41 114,41 

6 
Măturat manual străzi şi trotuare si alte activitati de 
curatenie cu exceptia lucrarilor efectuate pe strazi si 
trotuare 

Lei/om/or 
a 

29,72 35,37 34,00 40,46 114,41 114,41 

7 
Intreţinere curăţenie Lei/1000 

m.p. 
22,61 26,91 25,87 30,79 114,41 114,41 

8 

9 

Măturat mecanic carosabil cu automăturătoare 
aspiratoare 

Lei/ 1000 
m.p. 

18,74 22,30 20,80 24,75 114,41 111,01 

Măturat mecanic carosabil cu automăturătoare 
aspiratoare mare capacitate 

Lei/ora 
funcţ. 

260,45 309,94 289,11 344,04 114,41 111,01 

10 
Măturat mecanic trotuare cu automăturătoare 
aspiratoare/aspirator 

Lei/ora 
funcţ. 

166,80 198,49 185,38 220,60 114,41 111,14 

i i Deşeuri stradale, pământ, zăpadă Lei/ m.c. 101,38 120,64 113,60 135,18 114,41 112,06 

12 
Curăţat manual pământ la rigolă (15 cm) Lei/ 1000 

m.p. 
693,72 825,53 793,68 944,48 114,41 114,41 

1
3 Stropit, spălat mecanic cu autostropitoare spălătoare 

de capacitate mare (carosabil) 
Lei/ ora 
funcţ. 

225,00 267,75 249,10 296,43 114,41 110,71 

14 
Stropit, spălat mecanic cu autostropitoare spălătoare 
de capacitate mică (trotuare) 

Lei/ ora 
funcţ. 

158,35 188,44 175,22 208,51 114,41 110,97 

15 
Incărcăt deşeuri, pamant, zapada etc cu incărcător 
frontal tip WOLLA 

Lei/ ora 
funcţ. 

195,27 232,37 217,25 258,53 114,41 111,26 

16 
Deszăpezire cu utilaj cu lama frontala In zile 
lucrătoare - program de zi 

Lei/oră 
funcţ. 

212,78 253,21 235,54 280,29 114,41 110,70 

17 
Deszăpezire cu utilaj cu lama frontală In zile 
lucrătoare - program de noapte 

Lei/oră 
funcţ. 

226,44 269,46 251,17 298,89 114,41 110,92 

1 8 
Deszăpezire cu utilaj cu lama frontală 1n zile 
nelucrătoare şi sărbători legale - program de zi 

Lei/oră 
funcţ. 

268,67 319,72 299,48 356,38 114,41 111,47 

19 
Deszăpezire cu utilaj cu lama frontala 1n zile 
nelucrătoare şi sărbători legale - program de noapte 

Lei/oră 
funcţ. 

296,62 352,98 331,46 394,44 114,41 111,75 

20 
Deszăpezire cu utilaj cu lamă frontală şi impraştietor 
material antiderapant In zilele lucrătoare - program 
de zi 

Lei/oră 
funcţ. 

255,96 304,59 284,94 339,08 114,41 111,32 

21 
Deszăpezire cu utilaj cu lama frontală şi Imprăştietor 
material antiderapant In zile lucrătoare - program 
de noapte 

Lei/oră 
funcţ. 

276,83 329,43 308,83 367,51 114,41 111,56 

22 
Deszăpezire cu utilaj cu lama frontala si imprastietor 
material antiderapant In zilele nelucrătoare şi 
sărbători legale - program de zi 

Lei/oră 
funcţ. 

339,41 403,90 380,41 452,69 114,41 112,08 

23 
Deszăpezire cu utilaj cu lama frontală şi Impraştietor 
material antiderapant In zilele nelucrătoare şi 
sărbători legale - program de noapte 

Lei/oră 
funcţ. 

381,14 453,56 428,16 509,51 114,41 112,34 

24 Stationare utilaj cu lama si sararita Lei/ora 95,49 113,63 109,25 130,01 114,41 114,41 

25 
Imprăştiat manual material antiderapant Lei/om/or 

a 
40,33 47,99 46,14 54,91 114,41 114,41 

26 
Imprăştiat material antiderapant -Lei/1000 

m.p./trece 
re 

56,46 67,19 64,60 76,87 114,41 114,41 



• 

• 

27 
Curăţat manual zăpadă afânată In strat de grosime 
0,0 - 0.15 m 

Lei/m.p 1,07 1,27 1,22 1,45 114,41 114,41 

28 
Curăţat manual zăpadă afânată In strat de grosime 
0,15 - 0,30 m 

Lei/m.p 1,29 1,54 1,48 1,76 114,41 114,41 

29 Curăţat manual zăpadă afânată in strat de grosime 
> 0,30 m 

Lei/m.p 2,15 2,56 2,46 2,93 114,41 114,41 

30 
Curăţat manual zăpadă bătătorităin strat de 
grosime 0,0 - 0, 15 m 

Lei/m.p 1,61 1,92 1,84 2,19 114,41 114,41 

31 
Curăţat manual zăpadă bătătorită in strat de 
grosime 0,15 - 0,30 m 

Lei/m.p 2,14 2,55 2,45 2,92 114,41 114,41

32 
Curăţat manual zăpadă bătătorită in strat de 
grosime > 0,30 m 

Lei/m.p 6,45 7,68 7,38 8,78 114,41 114,41

33 
Spart şi curăţat manual gheaţă in strat 0,0 - 0,03 
m. 

Lei/m.p 4,03 4,80 4,61 5,49 114,41 114,41 

34 
Spart şi curăţat manual gheaţă 1n strat 0,03 - 0,05 
m. 

Lei/m.p 5,36 6,38 6,13 7,29 114,41 114,41 

35 
Spart şi curăţat manual gheaţă 1n strat 0,05 - 0,07 
m. 

Lei/m.p 8,07 9,60 9,23 10,98 114,41 114,41 

36 Spart şi curăţat manual gheaţă 1n strat 0,07 - 0,1 m Lei/m.p 16,13 19,19 18,45 21,96 114,41 114,41 

37 
Transportat si depozitat/tratat deşeuri voluminoase 
şi deşeuri din materiale de construcţii si demolari 
minim 4 mc Inclusiv depozitare/tratare 

-Lei/m.c. 379,97 452,16 388,58 462,41 114,41 102,27 

38 
Transportat deseuri voluminoase si deseuri din 
constructii si demolari la instalatie tratare/eliminare 
Fara depozitare/tratare 

Lei/cursa 320,68 381,61 355,13 422,60 114,41 110,74 

39 
Colectat transportat si depozitat/tratat deşeuri din 
materiale de construcţii si demolari la Sac 40 kg 
Inclusiv depozitare/tratare 

Lei/sac 
40 kg 

18,49 22,00 18,96 22,56 114,41 102,51 

Sef serviciu UL 
Andrei ERE 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA 

DIRECŢIA ADMINISTRARE PATRIMONIU 
Str. Unirii nr. 2B, 230032, Slatina, Olt, tel. 0249/416420, fax 0249/416426 

-41 

Nr. 3 j / .29.  03  .2023 

REFERAT DE PROPUNERE 

la proiectul de hotildire privind : modificare, stabilire si aprobare nivel tarife aferente activitatilor specifice serviciilor 
de salubrizare in municipiul Slatina, practicate in baza contractului de concesiune nr. 11295/25.08.2010 

Având in vedere : 
- prevederile HCL nr. 303/22.10.2009 referitoare la concesionarea prin licitatie publica a serviciului public de 

salubrizare din municipiul Slatina; 
- prevederile HCL nr. 209/12.08.2010 referitoare la aprobarea contractului de concesiune a serviciului public de 

salubrizare din municipiul Slatina; 
- contractul nr. 11295/25.08.2010 de concesiune a serviciului public de salubrizare din municipiul Slatina; 
- solicitarea nr.538/09.03.2023, insotita de memoriul justificativ si notele de fundamentare, formulate de către SC 

SALUBRIS SA, inregistrată la Consiliul Local al municipiului Slatina la nr.45/09.03.2023, redirectionata catre Directia 
Administrare Patrimoniu, inregistrata sub nr.2401/13.03.2023, referitoare la modificarea tarifelor serviciilor de salubrizare 
practicate în baza contractului nr. 11295/25.08.2010 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare, a 
Ordinului 82/2015 al A.N.R.S.C. pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciilor publice 
de salubrizare; 

- prevederile Ordinului nr.201/10.03.2023 pentru modificarea si completarea Normelor Metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum si de calcularea tarifelor/taxelor distincte 
pentru gestionarea deseurilor si a taxelor de salubrizare aprobate prin Ordinului nr.640/2022 al A.N.R.S.C; 

- prevederile Art 11 din contractul 11295/25.08.2010 si a Ordinului nr.201/10.03.2023 pentru modificarea si 
completarea Normelor Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului 
de salubrizare a localităţilor, aprobate prin Ordinului nr.640/2022 al A.N.R.S.C, cu precizarea că acestea sunt calculate în 
conformitate cu prevederile ordinului susmenţionat ; 

- indicele preturilor de consum in perioada Ianuarie 2023 — Februarie 2022 (anterioara modificarii tarifelor 
conform cererii 615/29.03.2022) este de 114.41 %, conform INSE, in aceeasi perioada intrand in vigoare si HG 
1447/08.12.2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată, astfel IPC a fost aplicat 
elementelor de cost componente ale fiecarui tarif cu exceptia costurilor cu carburanti, aditivi si lubrifianti, pastrandu-se 
aceeasi rata a profitului si aceleasi cantitati si unitati de masura, rezultand astfel o majorare a fiecarui tarif cel mult egala 
cu valoarea indicelui de indexare IPC. 

Tarifele pentru activităţile servicului public de salubrizare si pentru activitatile conexe serviciului public de 
salubrizare concesionate practicate la acest moment sunt cele aprobate prin HCL Slatina nr. 165/31.05.2022 si au la baza 
elemente de cost pentru luna ianuarie 2022. 

De la data ultimei ajustari din luna februarie 2022 si pana la luna ianuarie 2023 structura tarifelor practicate a 
suferit modificări în sensul creşterii cheltuielilor de personal, respectiv salariul minim brut a crescut de la 2550 lei la 3000 
lei conform HG 1447/08.12.2022, precum si a cresterii celorlalte elemente de cost din structura tarifului ce impun astfel 
ajustari cu valoarea IPC care in perioada de referinta februarie 2022 — ianuarie 2023 a fost de 114.41%. 

Aplicand indicele de ajustare pentru elementele de cost din structura tarifelor, mai putin pentru costurile cu 
carburantii, aditivii si lubrifiantii, se obtine o modificare cu un procent intre 102,51% si 114,41 % a fiecarui tarif ce se 
incadreaza astfel in prevederile al Ordinului nr.201/10.03.2023 pentru modificarea si completarea Normelor Metodologice 
de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum si de calcularea tarifelor/taxelor 
distincte pentru gestionarea deseurilor si a taxelor de salubrizare aprobate prin Ordinului nr.201/2023 al A.N.R.S.C, 
respectiv, „ Art 33. (1) Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se ajustează periodic, la cererea 
operatorilor, la un interval de minimum 3 luni, cel mult până la nivelul rezultat din aplicarea coeficientului de indexare cu 
evolutia indicelui preţului de consum total, calculat pentru perioada cuprinsă intre luna de referinţă corespunzătoare 

precedentei aprobări şi luna celui mai recent indice publicat de Institutul Naţional de Statistică la data solicitării, fără a se 
modifica cantitatea, volumul sau, după caz, suprafaţa programată avută în vedere la fundamentarea anterioară„ ; 



Raman nemodificate, rata profitului, cantitatile si unitatea de masura luata in calcul, diferentele in minus fata de 
valoarea IPC rezultand din neaplicarea acestui indicator asupra cheltuielilor cu carburantii si lubrifiantii. Deasemenea din 
anterioara fisa de fundamentare specifica Ordinului ANRSC 109/2007 au fost eliminate pozitiile A (1+2+3+4+5) si B 
(6+7), astfel sumele de la pozitia 6 Alte cheltuieli se regasesc la pozitia 1.10.4 din fisa de fundamentare corespunzatoare 
Ordinului ANRSC 201/2023 iar cheltuielile financiare astfel cum erau prevazute in anteriorul act de reglementare raman 
neschimbate. Deasemenea conform modificarilor prevazute in Ordinul ANRSC 201/2023 fata de Ordinul ANRSC 
109/2007 orice reasezare a acestora in functie de modelul fisei de fundamentare nou aprobate duce la cresteri ale unor 
elemente de cost peste indicele de ajustare in acest caz ducand catre o procedura de majorare sau stabilire, proceduri ce nu 
pot fi aplicate in situatia data, avand in vedere prevederile Ordinului ANRSC 201/2023, respectiv, , 

art. 36 alin.(1), lit. c), la modificarea structurii tarifului ori a nivelului unor elemente de cheltuieli, ca urmare a 
modificărilor legislative, inclusiv prin actele administrative emise de autoritătile administraţiei publice locale, care vizeaA
introducerea unor noi elemente de cheltuieli ori eliminarea sau modificarea nivelului anumitor elemente de cheltuieli, 
precum instituirea sau modificarea de taxe, impozite şi contributii obligatorii datorate către bugetul de stat, bugetul local 
sau altor organisme publice , coroborat cu alin. (2) in situaţia de la alin. (1) lit. c), autoritătile deliberative ale 
unitătii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară 
adoptă operativ hotărârea de modificare a tarifelor astfel incât tarifele modificate să fie aplicabile incepând cu data 
stabilită in actele emise de autorităţile şi institutiile publice competente. 

Avand in vedere ca aplicarea HG 1447/08.12.2022 este cu 01.01.2023, si reprezinta o diferenta a unui element de 
cost (cheltuieli de natura salariala) cu 117,64 % incadrandu-se astfel pentru o modificare de tarif, ea nu poate fi aplicata 
avand in vedere durata procedurii de modificare, astfel incat noile tarife nu puteau intra in vigoare incepand cu 01.01.2023 

Cantităţile de deşeuri la care s-a raportat calculul tarifelor sunt stabilite ca medii ale perioadelor anterioare 
conform calculelor din fisele de fundamentare ale tarifelor care sunt stabilite de Normativul de muncă pentru activitatea de 
salubrizare alocalităţilor nr. 128/1972. 

Pe langa cele mentionate precizam ca metodologia de calcul a tarifelor, a ramas neschimbata de la ulterioara 
solicitare de modificare a tarifelor. 

Urmare celor arătate mai sus şi a justificării celor relatate prin anexele la cererea de aprobare a tarifelor de prestari 
servicii specifice serviciului public de salubritate, In conformitate cu Art.11 din Contractul Contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Slatina nr. 11295 din 25.08.2010 şi prevederilor Ordinului 
nr.201/10.03.2023 pentru modificarea si completarea Normelor Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 
tarifelor pentru activitătile specifice serviciului de salubrizare a localitătilor, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor 
distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare aprobate prin Ordinul nr.640/2022 al A.N.R.S.C, 
mentionate în anexa nr. 1, 

propun spre aprobare, prezentul proiect de hotărâre privind stabilire, ajustare sau modificarea tarifelor 
serviciilor de salubrizare practicate in baza contractului nr.11295/25.08.2010, privind delegarea gestiunii serviciilor 
publice de salubrizare din municipiul Slatina, poate fi propus spre dezbaterea şi aprobarea Consiliului Local al 
municipiului Slatina, 

Anexam : 

- solicitarea nr. 539/09.03.2023, insotita de memoriul justificativ si notele de fundamentare, formulate de către SC 
SALUBRIS SA, inregistrată la Consiliul Local al municipiului Slatina sub nr.45/09.03.2023, redirectionata catre Directia 
Administrare Patrimoniu, inregistrata sub nr.2401/13.03.2023, referitoare la stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 
serviciilor de salubrizare practicate în baza contractului nr. 11295/25.08.2010 privind delegarea gestiunii serviciilor 
publice de salubrizare in municipiul Slatina. 

DIRECTOR EXECU IV D.A.P., 
Mihaila DE ONU 

Vizat d egalit 
Conşfţ idic, 

Ame1iiI.k EORGHE 
Sef Serviciul U L.M, 

Andrei i IA 

PS — 03/F1 



ANEXA nr.1 la HCL nr. din /2023 

TARIFE PRESTĂRI SERVICII PROPUSE SPRE APROBARE 

Nr. 
Crt. SPECIFICAŢIE U.M. 

TARIF 
fundament 
are 
anterioara 
(fara 
TVA) 

TARIF 
Fundament 
are 
anterioara 
(inclusiv 
T.V.A.) 

Tarif 
ajustat 
(fara 
TVA) 

Tarif 
ajustat 
(iclusiv 
TVA) 

IPC Modifical 

i Inchiriat eurocontainer 1100 Buciună 43,70 52,00 49,99 59,49 114,41 114,41 

2 inchiriat europubele 1201- 240 I Buc/lună 8,40 10,00 9,61 11,44 114,41 114,41 

3 inchiriat eurocontainer 5 m.c. - 20 m.c. Buc./lună 408,75 486,41 467,65 556,50 114,41 114,41 

4 Inchiriat eurocontainer 5 m.c. - 20 m.c. Buc./zi 13,63 16,22 15,59 18,55 114,41 114,41 

5 
Măturat manual străzi şi trotuare Lei/ 1000 

m.p. 
41,71 49,63 47,72 56,79 114,41 114,41 

6 
Măturat manual străzi şi trotuare si alte activitati de 
curatenie cu exceptia lucrarilor efectuate pe strazi si 
trotuare 

Lei/om/or 
a 

29,72 35,37 34,00 40,46 114,41 114,41 

7 
intreţinere curăţenie Lei/1000 

m.p. 
22,61 26,91 25,87 30,79 114,41 114,41 

8 

9 

Măturat mecanic carosabil cu automăturătoare 
aspiratoare 

Lei/ 1000 
m.p. 

18,74 22,30 20,80 24,75 114,41 111,01 

Măturat mecanic carosabil cu automăturătoare 
aspiratoare mare capacitate 

Lei/ora 
funcţ. 

260,45 309,94 289,11 344,04 114,41 111,01 

10 
Măturat mecanic trotuare cu automăturătoare 
aspiratoare/aspirator 

Lei/ora 
funcţ. 

166,80 198,49 185,38 220,60 114,41 111,14 

Deşeuri stradale, pământ, zăpadă Lei/ m.c. 101,38 120,64 113,60 135,18 114,41 112,06 

12 
Curăţat manual pământ la rigolă (15 cm) Lei/ 1000 

m.p. 
693,72 825,53 793,68 944,48 114,41 114,41 

13 
Stropit, spălat mecanic cu autostropitoare spălătoare 
de capacitate mare (carosabil) 

Lei/ ora 
funcţ. 

225,00 267,75 249,10 296,43 114,41 110,71 

14 
Stropit, spălat mecanic cu autostropitoare spălătoare 
de capacitate mică (trotuare) 

Lei/ ora 
funcţ. 

158,35 188,44 175,22 208,51 114,41 110,97 

15 
incărcăt deşeuri, pamant, zapada etc cu Incărcător 
frontal tip WOLLA 

Lei/ ora 
funcţ. 

195,27 232,37 217,25 258,53 114,41 111,26 

16 
Deszăpezire cu utilaj cu lama frontala 1n zile 
lucrătoare - program de zi 

Lei/oră 
funcţ. 

212,78 253,21 235,54 280,29 114,41 110,70 

17 
Deszăpezire cu utilaj cu lama frontală 1n zile 
lucrătoare - program de noapte 

Lei/oră 
funcţ. 

226,44 269,46 251,17 298,89 114,41 110,92 

18 
Deszăpezire cu utilaj cu lama frontală 1n zile 
nelucrătoare şi sărbători legale - program de zi 

Lei/oră 
funcţ. 

268,67 319,72 299,48 356,38 114,41 111,47 

19 
Deszăpezire cu utilaj cu lama frontala In zile 
nelucrătoare şi sărbători legale - program de noapte 

Lei/oră 
funcţ. 

296,62 352,98 331,46 394,44 114,41 111,75 

20 
Deszăpezire cu utilaj cu lamă frontală şi împraştietor 
material antiderapantin zilele lucrătoare - program 
de zi 

Lei/oră 
funcţ. 

255,96 304,59 284,94 339,08 114,41 111,32 

21 
Deszăpezire cu utilaj cu lama frontală şi Imprăştietor 
material antiderapant in zile lucrătoare - program 
de noapte 

Lei/oră 
funcţ. 

276,83 329,43 308,83 367,51 114,41 111,56 

22 
Deszăpezire cu utilaj cu lama frontala si imprastietor 
material antiderapant i'n zilele nelucrătoare şi 
sărbători legale - program de zi 

Lei/oră 
funcţ. 

339,41 403,90 380,41 452,69 114,41 112,08 

23 
Deszăpezire cu utilaj cu lama frontală şi impraştietor 
material antiderapant In zilele nelucrătoare şi 
sărbători legale - program de noapte 

Lei/oră 
funcţ. 

381,14 453,56 428,16 509,51 114,41 112,34 

24 Stationare utilaj cu lama si sararita -Lei/ora 95,49 113,63 109,25 130,01 114,41 114,41 

25 
, 
I mprăştiat manual material antiderapant Lei/om/or 

a 
40,33 47,99 46,14 54,91 114,41 114,41 

26 
imprăştiat material antiderapant Lei/1000 

m.p./trece 
re 

56,46 67,19 64,60 76,87 114,41 114,41 



5 

• 

27 
Curăţat manual zăpadă afânată 'in strat de grosime 
0,0 - 0.15 m 

Lei/m.p 1,07 1,27 1,22 1,45 114,41 114,41 

28 
Curăţat manual zăpadă afânată 1n strat de grosime 
0,15 - 0,30 m 

Lei/m.p 1,29 1,54 1,48 1,76 114,41 114,41 

29 
Curăţat manual zăpadă afânată In strat de grosime 
> 0,30 m 

Lei/m.p 2,15 2,56 2,46 2,93 114,41 114,41 

30 
Curăţat manual zăpadă bătătorită in strat de 
grosime 0,0 - 0, 15 m 

Lei/m.p 1,61 1,92 1,84 2,19 114,41 114,41

31 
Curăţat manual zăpadă bătătorită In strat de 
grosime 0,15 - 0,30 m 

Lei/m.p 2,14 2,55 2,45 2,92 114,41 114,41

32 
Curăţat manual zăpadă bătătorităIn strat de 
grosime > 0,30 m 

Lei/m.p 6,45 7,68 7,38 8,78 114,41 114,41

33 
Spart şi curăţat manual gheaţă in strat 0,0 - 0,03 
m. 

Lei/m.p 4,03 4,80 4,61 5,49 114,41 114,41 

34 
Spart şi curăţat manual gheaţă in strat 0,03 - 0,05 
m. 

Lei/m.p 5,36 6,38 6,13 7,29 114,41 114,41 

35 
Spart şi curăţat manual gheaţă In strat 0,05 - 0,07 
m. 

Lei/m.p 8,07 9,60 9,23 10,98 114,41 114,41 

36 Spart şi curăţat manual gheaţă In strat 0,07 - 0,1 m Lei/m.p 16,13 19,19 18,45 21,96 114,41 114,41 

37 
Transportat si depozitat/tratat deşeuri voluminoase 
şi deşeuri din materiale de construcţii si demolari 
minim 4 mc Inclusiv depozitare/tratare 

Lei/m.c. 379,97 452,16 388,58 462,41 114,41 102,27 

38 
Transportat deseuri voluminoase si deseuri din 
constructii si demolari la instalatie tratare/eliminare 
Fara depozitare/tratare 

Lei/cursa 320,68 381,61 355,13 422,60 114,41 110,74 

39 

, 

Colectat transportat si depozitat/tratat deşeuri din 
materiale de construcţii si demolari la Sac 40 kg 
Inclusiv depozitare/tratare 

Lei/sac 
40 kg 

18,49 22,00 18,96 22,56 114,41 102,51 

Sef serviciu 
Andrei E 

LM, 
IA 
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CĂTRE, 
CONSLLIULV)CAL AL MUNICIPIULUI SLATINA 

Vă solicităm ca, in conformitate cu prevederile Cgntractutui de delegare a gestiunii 
publice de salubrizare din municipiul Slatina nr. 11295 din 25.08.2010, a Ordinului 

72/2015 al A.N.R.S.C. pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a 
serviciilor publice de salubrizare şi a1 Ordinului 640/2022 al A.N.R.S.C, NORME 
METODOLOGICE de" stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de 
salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a 
taxelor de salubrizare, să ne aprobaţi tarifele pentru serviciile de salubrizare practicate de 
societatea noastră şi prezentate în anexa nr.1 

Facem prezenta solicitare, conform prevederilor Art 11 din con-tractul 11295/25.08.2010 
si a Ordinului A.N.R.S.C. 640/2022 NORME METODOLOGICE de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, cu 
precizarea că acestea s-unt calculate in conformitate cu anexa nr.2j din ordinul susmenţionat. 

Indicele preturilor de consum in perioada Ianuarie 2023 — Februarie 2022 (anterioara; 
"odificare a tarifelor conform cererii 615/29.03.2022) este de 114.41 % conform INSSE, in 

aceeasi perioada intrand in vigoare si HG 1447/08.12.2022 pentru stabilirea salariului de bază 
minim brut pe ţară garantat in plată. 

Astfel IPC a fost aplicat elementelor de cost componente ale fiecarui tarif cu exceptia 
costurilor cu carburanti, aditivi si 1ubrifianti, pastrandu-se aceeasi rata a profitului si acleasi 
cantitati si unitati de masura, rezultand astfel o majorare a fiecarui tarif ce1 mult egala cu 
valoarea indicelui de indexare IPC 

_ Depunem anexat la prezenta cerere conform Art. 33 din Ordinul A.N.R.S.C. 640/2022. 
NORME METODOLOGICE de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile 

de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor 

şi a taxelor de salubrizare următoarele documente: 
• Memoriu tehnico:-ecpnomic pentru aprobarea tarifelor propuse,_ 

• Tarife propuse spre aprobare - Anexa nr.1 
• Fişele de fundnmentare a tarifelor propuse spre aprobare - Anexa nr.2 

• Adresa Indicele preturilor .de consum - sursa INSSE 



• Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul 
Slatina nr. 11295 din 25.08.2010 — Anexa nr.3 

Facem precizarea că tarifele pentru activităţile de salubrizare şi deszăpezire practicate in 
acest moment au fost aprobate prin HCL nr. 165/31.05.2022 şi au fost calculate pe baza 
costurilor din luna ianuarie 2022 

Totodata, avand in vedere necesitatea aprobarii acestora prin Hotarare a Consiliului 
Local propunem initierea modificarii Art.2 din contractul nr. 11295/25.08.2010 ca urmare a 
modifcarii Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor in sensul modificarii 
denumirii activitatilor serviciului public de salubrizare si a delimitarii de aceste activitati a unor 
servicii conexe serviciului public de salubrizare si a prevederilor art 11 alin 5 lit a) din acelasi 
act normativ. 

ART. 2 

(1) Serviciul public de salubrizare concesionat cuprinde urmatoarele activitati: 

11 a) măturatul, spălatul şi strop'itul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea şi 

transportul deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice la depozitele de 
deşeuri, precum şi a deşeurilor provenite din coşurile stradale la depozitele de deşeuri şi/sau la 
instalaţiile de tratare; 

b) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice din localitate şi menţinerea in 
funcţiune a acestora pe timp de polei sau de ingheţ; 

(2) Activitatile conexe servicului public de salubrizare concesionat cuprind: 

Colectarea separată a deşeurilor municipale generate ocazional: 
a) deşeurile voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă,; 

b) deşeurile provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare 
interioară şi/sau exterioară a acestora, 

c) alte deşeuri similare provenite de la evenimente publice. 

Vă multumim. 

Director General 
Sbur1iş Marius 
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Slatina - OLT, 230042, Str. Aleea Tineretului, nr. 2A, tel 0249.414.693, fax 0349.802.556 
e-mail: salubris_slatina@yahoo.com 

MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC PENTRU JUSTIFICAREA 
AJUSTARII TARIFELOR SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRITATE 

Vă solicităm ca, in conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de salubrizare din municipiul Slatina nr. 11295 din 25.08.2010, şi al 
Ordinului 640/2022 al A.N.R.S.C, NORME METODOLOGICE de NORME METODOLOGICE 

de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de 
calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare, să 

• aprobaţi tarifele serviciilor de salubrizare practicate de societatea noastră şi prezentate in 
anexa nr.l. 

Facem precizarea că tarifele pentru activităţile servicului public de salubrizare si pentru 
activitatile conexe serviciului public de salubrizare concesionate practicate la acest moment 
sunt cele aprobate prin HCL Slatina nr. 165/31.05.2022 si au la baza elemente de cost pentru 
luna ianuarie 2022 

Din luna februarie 2022 si pana la luna ianuarie 2023 structura tarifelor practicate de 
societatea noastră a suferit modificări in sensul creşterii cheltuielilor de personal, respectiv 
salariul minim brut a crescut de la 2550 lei la 3000 lei conform HG 1447/08.12.2022, precum si 
a cresterii celorlalte elemente de cost din structura tarifului ce impun astfel ajustari cu valoarea 
IPC care in perioada de referinta februarie 2022 — ianuarie 2023 a fost de 114.41% 

Aplicand indicele de ajustare pentru elemenelet de cost din structura tarifelor, mai putin 
pentru costurile cu carburantii, aditivii si lubrifiantii, se obtine o modificare cu un procent intre 
102,51% si 114,41 % a fiecarui tarif ce se incadreaza astfel in prevederile Art 33. al Ordinului 

410NRSC 640/2022 
Raman nemodificate, rata profitului, cantitatile si unitatea de masura luata in calcul, 

diferentele in minus fata de valoarea IPC rezultand din neaplicarea acestui indicator asupra 
chel-tuielilor cu carburantii si lubrifiantii. Deasemenea din anterioara fisa de fundamentare 
specifica Ordinului ANRSC 109/2007 au fost eliminate pozitiile A (1+2+3+4+5) si B (6+7), 
astfel sumele de la pozitia 6 Alte cheltuieli se regasesc la pozitia 1.10.4 din fisa de 
fundamentare corespunzatoare Ordinului ANRSC 640/2022 iar cheltuielile financiare astfel 
cum erau prevazute in anteriorul act de reglementare raman 0. Deasemenea conform 
modificarilor prevazute in Ordinul ANRSC 640/2022 fata de Ordinul ANRSC 109/2007 orice 
reasezare a acestora in functie de modelul fisei de fundamentare nou aprobate duce la cresteri 

ale unor elemente de cost peste indicele de ajustare in acest caz ducand catre o procedura de 

majorare sau stabilire, proceduri ce nu pot fi aplicate in situatia data, avand in vedere 

prevederile Ordinului ANRSC 640/2022, respectiv: 
Art. 36 

"(1) Tarifele activităţilor specifice serviciului de salubrizare se modifică in următoarele 

a) la modificarea majoră a unuia sau a mai multor elemente de cheltuieli, determinată de 

modificarea preţurilor de acliziţie din piaţă, a condiţiilor de exploatare sau a obligaţiilor de 



serviciu public, care au o influenţă in creşterea nivelului tarifelor mai mare decât cea rezultată 

din aplicarea parametrului de ajustare; 
b) la modificarea cheltuielilor cu amortizarealredevenţa, ca urmare a punerii în 

funcţiune a unor mijloacelor fixe rezultate din investiţiile realizate in sistemul de salubrizare şi 

numai după inregistrarea acestora in contabilitate; 
c) la modificarea structurii tarifului ori a nivelului unor elemente de cheltuieli, ca 

urmare a modificărilor legislative, inclusiv prin actele administrative emise de autorităţile 

administraţiei publice locale, care vizează introducerea unor noi elemente de cheltuieli ori 
eliminarea sau modificarea nivelului anumitor elemente de cheltuieli, precum instituirea sau 
modificarea de taxe, impozite şi contribuţii obligatorii datorate către bugetul de stat, bugetul 
local sau altor organisme publice; 

d) la modificarea cantităţii, volumului sau, după caz, a suprafeţei programate ca urmare 
a modificării caietului de sarcini ori a modificării cu mai mult de +/- 10%, pe o perioadă de 3 
luni consecutiv, a cantităţii medii lunare de deşeuri municipale generate şi/sau a cantităţii de 
deşeuri intrată în staţia de transfer, staţia de sortare, instalaţiile de tratare, depozitul de 
deşeuri faţă de cantitatea programată din fundamentarea anterioară, cu condiţia respectării 

indicatorilor de performangi prevăzuţi in contractul de delegare sau după caz, in hotărârea de 
re in administrare. 

(2) in situaţia de la alin. (I) lit. c), autorităţile deliberative ale unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale sau, după caz, adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară adoptă operativ hotărârea de modificare a tarifelor astfel incât tarifele 
modificate să fie aplicabile incepând cu data stabilită in actele emise de autorităţile şi 

instituţiile publice competente. " 

Ori, avand in vedere ca aplicarea HG 1447/08.12.2022 este cu 01.01.2023, si reprezinta o 
diferenta a unui element de cost (cheltuieli de natura salariala) cu 117,64 % incadrandu-se astfel 
pentru o modificare de tarif, ea nu poate fi aplicata avand in vedere durata procedurii de 
modificare, astfel incat noile tarife nu puteau intra in vigoare incepand cu 01.01.2023 

Cantităţile de deşeuri la care s-a raportat calculul tarifelor sunt stabilite ca medii ale 
perioadelor anterioare conform calculelor din fisele de fundamentare ale tarifelor sau sunt 

de Normativul de muncă pentru activitatea de salubrizare a localităţilor nr. 128/1972. 
WP 

Urmare celor arătate mai sus şi a justificării celor relatate prin anexele la cererea de 

aprobare a tarifelor de prestari servicii specifice serviciului public de salubritate, 1n 
conformitate cu Art.11 din Contractul Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

salubrizare din municipiul Slatina nr. 11295 din 25.08.2010 şi prevederilor Ordinului 

A.N.R.S.C. 640/2022 NORME METODOLOGICE de stabilire, ajustare sau modificare a 

tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte 

pentru gestionarea de5eurilor şi a taxelor de salubrizare vă rugam sa aprobati tarifele prezentate 

in anexa nr. 1 

V ă mulţ um i m! 

Director General 
burlis Marius 
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ANEXA I 

TARIFE PRESTĂRI SERVICII PROPUSE SPRE APROBARE 

Nr. 
Crt. SPECIFICAŢIE U.M. 

TARIF 
fundamentare 

anterioara (fara 
TVA) 

TARIF 
Fundamentare 

anterioara 
(inclusiv T.V.A.) 

Tarif ajustat 
(fara TVA) 

Tarif ajustat 
(iclusiv TVA) 

IPC Modificari 

1 inchiriat eurocontainer 1100 Buc/lună 43.70 52.00 49.99 59.49 114.41 114.41 

2 inchiriat europubele 120 I - 240 I Buc/lună 8.40 10.00 9.61 11.44 114.41 114.41 

3 inchiriat eurocontainer 5 m.c. - 20 m.c. Bucilună 
408.75 486.41 467.65 556.50 114.41 114.41 

4 inchiriat eurocontainer 5 m.c. - 20 m.c. 
Buc./zi 

13.63 16.22 15.59 18.55 114.41 114.41 

5 Măturat manual străzi şi trotuare Lei/ 1000 m.p. 41.71 49.63 47.72 56.79 114.41 114.41 

6 
Măturat manual străzi şi trotuare si alte activitati de curatenie cu exceptia 
lucrarilor efectuate pe strazi si trotuare Lei/om/ora 

29.72 35.37 34.00 40.46 114.41 114.41 

7 intreţinere curăţenie 
Lei/1000 m.p. 

22.61 26.91 25.87 30.79 114.41 114.41 

8 Măturat mecanic carosabil cu automăturătoare aspiratoare Lei/ 1000 m.p. 18.74 22.30 20.80 24.75 114.41 111.01 

9 Măturat mecanic carosabil cu automăturătoare aspiratoare mare capacitate Lei/ora funcţ. 260.45 309.94 289.11 344.04 114.41 111.01 

10 Măturat mecanic trotuare cu automăturătoare aspiratoare/aspirator Lei/ora funcţ. 166.80 198.49 185.38 220.60 114.41 111.14 

II Deşeuri stradale, pământ, zăpadă Lei/ m.c. 101.38 120.64 113.60 135.18 114.41 112.06 

12 Curăţat manual pământ la rigolă (15 cm) Lei/ 1000 m.p. 693.72 825.53 793.68 944.48 114.41 114.41 

13 
Stropit, spălat mecanic cu autostropitoare spălătoare de capacitate mare 
(carosabil) 

Lei/ ora funcţ. 225.00 267.75 249.10 296.43 114.41 110.71 

14 
Stropit, spălat mecanic cu autostropitoare spălătoare de capacitate mică 

(trotuare) 
Lei/ ora funcţ. 158.35 188.44 175.22 208.51 114.41 110.97 

15 incărcăt deşeuri, pamant, zapada etc cuincărcător frontal tip WOLLA Lei/ ora funcţ. 195.27 232.37 217.25 258.53 114.41 111.26 

16 Deszăpezire cu utilaj cu lama frontala in zile lucrătoare - program de zi Lei/oră funcţ. 212.78 253.21 235.54 280.29 114.41 110.70 

17 Lei/oră funcţ. 226.44 269.46 251.17 298.89 114.41 110.92 Deszăpezire cu utilaj cu lama frontală 1n zile lucrătoare - program de 

noapte 

18 
Deszăpezire cu utilaj cu lama frontală 1n zile nelucrătoare şi sărbători 

legale - program de zi 
Lei/oră funcţ. 268.67 319.72 299.48 356.38 114.41 111.47 

19 
Deszăpezire cu utilaj cu lama frontala in zile nelucrătoare şi sărbători 

legale - program de noapte 
Lei/oră funcţ. 296.62 352.98 331.46 394.44 114.41 111.75 

20
Deszăpezire cu utilaj cu lamă frontală şi Impraştietor material antiderapant 

in zilele lucrătoare - program de zi 
Lei/oră funcţ. 255.96 304.59 284.94 339.08 114.41 111.32 

21 Deszăpezire cu utilaj cu lama frontală şi imprăştietor material antiderapant 

in zile lucrătoare - program de noapte 
Lei/oră funcţ. 276.83 329.43 308.83 367.51 114.41 111.56 

22 
Deszăpezire cu utilaj cu lama frontala si Imprastietor material antiderapant 

in zilele nelucrătoare şi sărbători legale - program de zi 
Lei/oră funcţ. 339.41 403.90 380.41 452.69 114.41 112.08 

23 Deszăpezire cu utilaj cu lama frontală şi impraştietor material antiderapant 

in zilele neluerătoare şi sărbători legale - program de noapte 
Lei/oră funcţ. 381.14 453.56 428.16 509.51 114.41 112.34 

24 Stationare utilaj cu lama si sararita Lei/ora 95.49 113.63 109.25 130.01 114.41 114.41 

/ 25 imprăştiat manual material antiderapant Lei/om/ora 40.33 47.99 46.14 54.91 114.41 114.41 

26 Imprăştiat material antiderapant 
Lei/1000 

m.p./trecere 
56.46 67.19 64.60 76.87 114.41 114.41 

27 Curăţat manual zăpadă afănată in strat de grosime 0,0 - 0.15 m Lei/m.p 1.07 1.27 1.22 1.45 114.41 114.41 

28 Curăţat manual zăpadă aranată In strat de grosime 0,15 - 0,30 m Lei/m.p 1.29 1.54 1.48 1.76 114.41 114.41 

29 Curăţat manual zăpadă afănatăin strat de grosime > 0,30 m Lei/m.p 2.15 2.56 2.46 2.93 114.41 114.41 

30 Curăţat manual zăpadă bătătorită in strat de grosime 0,0 - 0, 15 m Lei/m.p 1.61 1.92 1.84 2.19 114.41 114.41 

31 Curăţat manual zăpadă bătătorităin strat de grosime 0,15 -0,30 in Lei/m.p 2.14 2.55 2.45 2.92 114.41 114.41 

32 Curăţat manual zăpadă bătătorităin strat de grosime > 0,30 m Lei/m.p 6.45 7.68 7.38 8.78 114.41 114.41 

33 Spart şi curăţat manual gheaţă in strat 0,0 - 0,03 m. Lei/m.p 4.03 4.80 4.61 5.49 114.41 114.41 

34 Spart şi curăţat manual gheaţă in strat 0,03 - 0,05 m. Lei/m.p 5.36 6.38 6.13 7.29 114.41 114.41 

35 Spart şi curăţat manual gheaţă in strat 0,05 - 0,07 tn. Lei/m.p 8.07 9.60 9.23 10.98 114.41 114.41 

36 Spart şi curăţat manual gheaţă 1n strat 0,07 - 0,1 m Lei/m.p 16.13 19.19 18.45 21.96 114.41 114.41 

37 
Transportat si depozitat/tratat deşeuri voluminoase şi deşeuri din materiale 

de construcţii si demolari minim 4 mc Inclusiv depozitare/tratare 
Leihn.c. 379.97 452.16 388.58 462.41 114.41 102.27 

38 
Transportat deseuri voluminoase si deseuri din constructii si demolari la 

instalatie tratare/eliminare Fara depozitare/tratare 
Lei/cursa 320.68 381.61 355.13 422.60 114.41 110.74 

39 
Colectat transportat si depozitat/tratat deşeuri din tnateriale de construcţii si 

demolari la Sac 40 kg Inclusiv depozitare/tratare 
Lei/sac 40 kg 18.49 22.00 18.96 22.56 114.41 102.51 



S.C. SALUBRIS S.A. 

t l Aiustare 
114,41% Indicele preturilor de consum lanuarie 2023 (ultimul comunicat INSSE)- Februarie 2022 (data depunerii ultimei cereri de modificare) 
Anexa 21 la Ordinul ANRSC nr. 640/2022 

FISA DE FUNDAMENTARE TARIF CHIRIE CONTAINER 1,1 m.c. 

Nr. Crt. Elemente de cost UM 
Fundamentarea 

anterioara 
aprobata" 

PROPUS lei/AN IPC 114,41% 

1 Cheltuieli materiale, din care: Lei/luna 40.09 45.87 114.41 

1.1 Carburanti aditivi si lubrifianti Lei/luna 
1.2 Cheltuieli cu utilitatile din care Lei/luna 

1.2.1. Energie electrica tehnologica Lei/luna 
1.2.2. Energie electrica activitati administrative Lei/luna 
1.2.3. Alimentare cu apa si canalizare ape uzate Lei/luna 
1.2.4. Alte utilitati Lei/luna 

1.3 
Piese de schimb pentru autospeciale, mi)loace de 
transport, utilaje, instalatii si echipamente 

Lei/luna 

1.4 Materii prime si materiale consumabile 
1.5 Echipament de lucru şi protecţia muncii Lei/luna 

1.6 Reparatii si intretinere, din care Lei/luna 
1.6.1. Reparatii si intretinere in regie Lei/luna 
1.6.2. Reparatii si intretinere cu tertii Lei/luna 

1.7 
Amortizarea autospecialelor, utilajelor instalatiilor si a 
mijloacelor de transport 

Lei/luna 37.02 42.35 114.41 

1.8 Redevenţă Leinuna 

1.9 Cheltuieli cu protecţia mediului Lei/luna 

1.10 Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi din care: Lei/luna 3.07 3.51 114.41 

1.10.1. Campanii de informare si constientizare Lei/luna 

1.10.2. Inchiriere de utilaje /autospeciale/mijloace de transport Lei/luna 

1.10.3. Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizari Lei/luna 

1.10.4. Alte cheltuieli Lei/luna 3.07 3.51 114.41 

1.11 
Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, 
penalitati, despapubirt, donatii si sponsorizari 

Lei/luna 

2 Cheltuieli de natura salariala din care: Lei/luna 

2.1 Salarii Lei/luna 

2.2 Contributie asiguratorie pentru munca( CAM) Lei/luna 

2.3 Contributie la fondul pentru handicap Lei/luna 

2.4 Alte drepturi asimilate salariilor Lei/luna 

I Total cheltuieli de exploatare (1 + 2) Lei/luna 40.09 45.87 114.41 

II Cheltuieli tinanciare Lei/luna 

III Cheltuieli Totale (I + II) Lei/luna 40.09 45.87 114.41 

IV Profit (CT x r%) Lei/luna 3.61 4.13 114.41 

V Valoarea totala a prestatiei (111+ IV) Lei/luna 43.70 49.99 114.41 

VI Suprafata/volumullcantitatea programata Lei/lunalbuc 1.00 1.00 0.00 

VII Tarif (VNI) Lei/luna/buc 43.70 49.99 114.41 

VIII TVA 
IX TARIF, INCLUSIV TVA

Director General 
Sburlis Marius 

Director Economic 
Nicolae Maria 



S.C. SALUBRIS S.A. 

t J Alustare 
114,41% Indicele preturilor de consum lanuarie 2023 (ultimul comunicat INSSE)- Februarie 2022 (data depunerii ultimei cereri de modificare) 
Anexa 2.1 1a Ordinul ANRSC nr. 640/2022 

FISA DE FUNDAMENTARE TARIF CHIRIE PUBELA 

Nr. Crt. Elemente de cost • UM 
Fundamentarea 

anterioara 
aprobata 

PROPUS Iel/AN IPC 114,41% 

1. Cheltuieli materiate, din care: Lei/luna 7.71 8.82 114.41 
1.1 Carburanti aditivi si lubrifianti Lei/luna 
1.2 Cheltuieli cu utilitatile din care Lei/luna 

1.2.1. Energie electrica tehnologica Lei/luna 
1.2.2. Energie electrica activitati administrative Lei/luna 
1.2.3. Alimentare cu apa si canalizare ape uzate Lei/luna 
1.2.4. Alte utilitati Lei/luna 

1.3 
Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de 
transport, utilaje, instalatii si echipamente 

Lei/luna 

1.4 Materil prime si materiale consumabile 
1.5 Echipament de lucru şi protecţia muncii Lei/luna 
1.6 Reparatii si intretinere, din care Lei/luna 

1.6.1. Reparatii si intretinere in regie Lei/luna 
1.6.2. Reparatii si intretinere cu tertii Lei/luna 

1.7 
Amortizarea autospecialelor, utilajelor instalatillor si a 
mijloacelor de transport 

Lei/luna 5.92 6.77 114.41 

1.8 Redevenţă Lei/luna 

1.9 Cheltuieli cu protecţia mediului Lei/luna 

1.10 Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi din care: Lei/luna 1.79 2.05 114.41 

1.10.1. Campanii de inforrnare si constientizare Lei/luna 

1.10.2. Inchiriere de utilaje /autospeciale/mijIoace de transport Lei/luna 

1.10.3. Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizari Lei/luna 

1.10.4. Alte cheltuieli Lei/luna 1.79 2.05 114.41 

1.11 
Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, 
penalitati, despaqubiri, donatii si sponsorizari 

Lei/luna 

z Cheltuieli de natura salariala din care: Lei/luna 
2.1 Salarii Lei/luna 
2.2 Contributie asiguratorie pentru munca( CAM) Lei/luna 
2.3 Contributie la fondul pentru handicap Lei/luna 

2.4 Alte drepturi asimilate salariilor Lei/luna 

i Total cheltuieli de exploatare (1 + 2) Lei/luna 7.71 8.82 114.41 

ii Cheltuieli financiare Lei/luna 
III Cheltuieli Totale (I + II) Lei/luna 7.71 8.82 114.41 

IV Profit (CT x r%) Lei/luna 0.69 0.79 114.41 

V Valoarea totala a prestatiei (III + IV) Lei/luna 8.40 9.61 114.41 

VI Suprafata/volumul/cantitatea programata Leilluna/buc 1.00 1.00 0.00 

vII Tarif (VNI) Lei/luna/buc 8.40 9.61 114.41 

VIII TVA 
IX TARIF, INCLUSIV TVA 

Director General 
Sburlis Marius 

Director Economic 
Nicolae Maria 



S.C. SALUBRIS S.A. 

Alustare 
114,41% Indicele preturilor de consum lanuarie 2023 (ultimul comunicat INSSE)- Februarie 2022 (data depunerii ultimei cereri de modificare) 
Anexa 2.1 1a Ordinul ANRSC nr. 640/2022 

FISA DE FUNDAMENTARE TARIF CHIRIE CONTAINER 5 - 20 m.c. 

Nr. Crt. Elemente de cost UM 
Fundamentarea 

anterioara 
aprobata 

PROPUS lei/AN IPC 114,41% 

1. Cheltuieli materiale, din care: Lei/luna 375.00 429.04 114.41 

1.1 Carburanti aditivi si lubrifianti Lei/luna 
1.2 Cheltuieli cu utilitatile din care Lei/luna 

1.2.1. Energie electrica tehnologica Lei/luna 
1.2.2. Energie electrica activitati administrative Lei/luna 
1.2.3. Alimentare cu apa si canalizare ape uzate Lei/luna 
1.2.4. Alte utilitati Lei/luna 

1.3 
Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de 
transport, utilaje, instalatii si echipamente 

Lei/luna 

1.4 Materii prime si materiale consumabile 
1.5 Echipament de lucru şi protectia muncii Lei/luna 

1.6 Reparatii si intretinere, din care Lei/luna 
1.6.1. Reparatii si intretinere in regie Lei/luna 

1.6.2. Reparatii si intretinere cu tertii Lei/luna 

1.7 
Amortizarea autospecialelor, utilajelor instalatiilor si a 
mijloacelor de transport 

Lei/luna 333.33 381.36 114.41 

1.8 Redeventă Lei/luna 

1.9 Cheltuieli cu protectia mediului Lei/luna 

1.10 Alte cheltuieli cu servicii executate de terti din care: Lei/luna 41.67 47.67 114.41 

1.10.1. Campanii de informare si constientizare Lei/luna 

1.10.2. Inchiriere de utilaje /autospecialehnijloace de transport Lei/luna 

1.10.3. Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizari Lei/luna 

1.10.4. Alte cheltuieli Lei/luna 41.67 47.67 114.41 

1.11 
Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, 
penalitati, despagubiri, donatii si sponsorizari 

Lei/luna 

2 Cheltuieli de natura salariala din care: Lei/luna 

2.1 Salarii Lei/luna 

2.2 Contrtbutie asiguratorie pentru munca( CAM) Lei/luna 

2.3 Contributie la fondul pentru handicap Lei/luna 

2.4 Alte drepturi asimilate salariilor Lei/luna 

I Total cheltuieli de exploatare (1 + 2) Lei/luna 375.00 429.04 114.41 

ii Cheltuieli financiare Lei/luna 

III Cheltuieli Totale (I + II) Lei/luna 375.00 429.04 114.41 

iv Profit (CT x r%) Lei/luna 33.75 38.61 114.41 

v Valoarea totala a prestatiei (III + IV) Lei/luna 408.75 467.65 114.41 

vl Suprafata/volumullcantitatea programata Lei/luna/buc 1.00 1.00 0.00 

VII Tarif (VNI) Lei/Iuna/buc 408.75 467.65 114.41 

VII Tarif (vm)/3o zile Leilbuc/zi 13.63 15.59 114.41 

VIII TVA 
ix TARIF, INCLUSIV TVA

Director General 
Sburlis Marius 

Director Economic 
Nicolae Maria 



S.C. SALUBRIS S.A. 

L l Ajustare 
114,41% Indicele preturilor de consum lanuarie 2023 (ultimul comunicat INSSE)- Februarie 2022 (data depunerii ultimei cereri de modificare) 
Norma 5700 mp/om/schimb 
Anexa 2.1 1a Ordinul ANRSC nr. 640/2022 

FISA DE FUNDAMENTARE TARIF MATURAT MANUAL 

Nr. Crt. Elemente de cost UM 
Fundamentarea 

anterioara 
aprobata 

PROPUS lei/AN 1PC 114,41% 

1 Cheltuieli materiale, din care: Lei/luna 1,028.59 1,176.81 
1.1 Carburanti aditivi si lubrifianti Lei/luna 
1.2 Cheltuieli cu utilitatile din care Lei/luna 0.00 0.00 0.00 

1.2.1. Energie electrica tehnologica Lei/luna 
1.2.2. Energie electrica activitati administrative Lei/luna 
1.2.3. Alimentare cu apa si canalizare ape uzate Lei/luna 
1.2.4. Alte utilitati Lei/luna 

1.3 
Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de 
transport, utilaje, instalatii si echipamente 

Lei/luna 

1.4 Materii prime si materiale consumabile Lei/luna 28.46 32.56 114.41 
1.5 Echipament de lucru şi protecţia muncii Lei/luna 35.83 40.99 114.41 
1.6 Reparatii si intretinere, din care Lei/luna 0.00 0.00 

1.6.1. Reparatii si intretinere in regie Lei/luna 
1.6.2. Reparatii si intretinere cu tertii Lei/luna 

1.7 
Amortizarea autospecialelor, utilajelor instalatiilor si a 
mijloacelor de transport 

Lei/luna 6.62 7.57 114.41 

1.8 Redevenţă Lei/luna 

1.9 Cheltuieli cu protecţia mediului Lei/luna 

1.10 Alte cheltuieli cu servicii executate de terti din care: Lei/luna 942.00 1,077.74 114.41 
1.10.1. Campanii de informare si constientizare Lei/luna 

1.10.2. Inchiriere de utilaje /autospeciale/mijloace de transport Lei/luna 

1.10.3. Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizari Lei/luna 7.50 8.58 114.41 

1.10.4. Alte cheltuieli Lei/luna 934.50 1,069.16 114.41 

1.11 
Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, 
penalitati, despagubiri, donatii si sponsorizari 

Lei/luna 15.68 17.94 114.41 

2 Cheltuieli de natura salariala din care: Lei/luna 3,596.87 4,115.18 
2.1 Salarii Lei/luna 3,309.90 3,786.86 114.41 

2.2 Contributie asiguratorie pentru munca( CAM) Lei/luna 74.47 85.20 114.41 
2.3 Contributie la fondul pentru handicap Lei/luna 

2.4 Alte drepturi asimilate salariilor Lei/luna 212.50 243.12 114.41 

I Total cheltuieli de exploatare (1 + 2) Lei/luna 4,625.46 5,291.99 
Il Cheltuieli financiare Lei/luna 
Ill Cheltuieli Totate (I + II) Lei/luna 4,625.46 5,291.99 114.41 

IV Profit (CT x r°A,) Lei/luna 346.91 396.90 114.41 

v Valoarea totala a prestatiei (III + IV) Lei/luna 4,972.37 5,688.89 114.41 

VI Suprafata/volumul/cantitatea programata MP/Iuna/om 119,225.00 119,225.00 0.00 

VII Tarif (VNI) Lei/1000mp 41.71 47.72 114.41 

VII Tarif ora (V/167,333 ore/luna) Lei/ora 29.72 34.00 114.41 

viii TVA 
ix TARIF, INCLUSIV TVA 

Director General 
Sburlis Marius 

Director Economic 
Nicolae Ma 



S.C. SALUBRIS S.A. 

181 Aiustare 
114,41% Indicele preturilor de consum lanuarie 2023 (ultimul comunicat INSSE)- Februarie 2022 (data depunerii ultimei cereri de modificare) 
Norma 10500 mp/om/schimb 
Anexa 2J la Ordinul ANRSC nr. 640/2022 

FISA DE FUNDAMENTARE TARIF INTRETINERE CURATENIE 

Nr. Crt. Elemente de cost UM 
Fundamentarea 

anterioara 
aprobata 

PROPUS lei/AN IPC 114,41% 

1 Cheltuieli materiale, din care: Lei/luna 1,023.10 1,170.53 114.41 
1.1 Carburanti aditivi si lubrifianti Lei/luna 
1.2 Cheltuieli cu utilitatile din care Lei/luna 0.00 0.00 0.00 

1.2.1. Energie electrica tehnologica Lei/luna 
1.2.2. Energie electrica activitati administrative Lei/luna 
1.2.3. Alimentare cu apa si canalizare ape uzate Lei/luna 
1.2.4. Alte utilitati LeMuna 

1.3 
Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de 
transport, utilaje, instalatii si echipamente 

Lei/luna 

1.4 Materii prime si materiale consumabile Lei/luna 25.13 28.75 114.41 
1.5 Echipament de lucru şi protecţia muncii Lei/luna 35.83 40.99 114.41 
1.6 Reparatii si intretinere, din care Lei/luna 0.00 0.00 

1.6.1. Reparatii si intretinere in regie Lei/luna 
1.6.2. Reparatii si intretinere cu tertii Lei/luna 

1.7 
Amortizarea autospecialelor, utilajelor instalatiilor si a 
mijloacelor de transport 

Lei/luna 6.62 7.57 114.41 

1.8 Redevenra Lei/luna 

1.9 Cheltuieli cu protecţia mediului Lei/luna 

1.10 Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi din care: Lei/luna 940.50 1,076.03 114.41 
1.10.1. Campanii de informare si constientizare Lei/luna 

1.10.2. Inchiriere de utilaje /autospeciale/mijloace de transport Lei/luna 

1.10.3. Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizari Lei/luna 7.50 8.58 114.41 

1.10.4. Alte cheltuieli Lei/luna 933.00 1,067.45 114.41 

1.11 
Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, 
penalitati, despagubiri, donatii si sponsorizari 

Lei/luna 15.02 17.18 114.41 

2 Cheltuieli de natura salariala din care: Lei/luna 3,596.87 4,115.18 
2.1 Salarii Lei/luna 3,309.90 3,786.86 114.41 
2.2 Contributie asiguratorie pentru munca( CAM) Lei/luna 74.47 85.20 114.41 
2.3 Contributie la fondul pentru handicap Lei/luna 

2.4 Alte drepturi asimilate salariilor Lei/luna 212.50 243.12 114.41 

i Total cheltuieli de exploatare (1 + 2) Lei/luna 4,619.97 5,285.71 
il Cheltuieli financiare Lei/luna 0.00 

Iii Cheltuieli Totale (I + II) Lei/luna 4,619.97 5,285.71 114.41 
iv Profit (CT x r%) Lei/luna 346.50 396.43 114.41 
V Valoarea totala a prestatiei (III + IV) Lei/luna 4,966.47 5,682.14 114.41 
VI Suprafatalvolumul/cantitatea programata MP/Iuna/om 219,625.00 219,625.00 0.00 

Vil Tarif (VNI) Lei/1000mp 22.61 25.87 114.41 

VIII TVA 
IX TARIF, INCLUSIV TVA 

/ 

Director General 
Sburlis Marius 

Director Economic 
Nicolae Maria 



S.C. SALUBRIS S.A. 

151 Aiustare 
114,41% Indicele preturilor de consum lanuarie 2023 (ultimul comunicat INSSE)- Februarie 2022 (data depunerii ultimei cereri de modificare) 
Anexa 21 la Ordinul ANRSC nr. 640/2022 
13900 mp/h norma de lucru 
Tariful nu include costul alimentarii cu apa industriala a utilajelor 

FISA DE FUNDAMENTARE TARIF MATURAT ASPIRAT MECANIC CAROSABIL 

Nr.Crt. Elemente de cost UM 
Fundamentarea 

anterioara 
aprobata 

. PROPUS lei/AN IPC 114,41% 

2. Cheltuieli materiale, din care: Lei/ora 196.44 216.62 110.27 

1.1 Carburanti aditivi si lubrifianti Lei/ora 56.43 56.43 0.00 

1.2 Cheltuieli cu utilitatile din care Lei/ora 
1.2.1. Energie electrica tehnologica Lei/ora 
1.2.2. Energie electrica activitati administrative Lei/ora 
1.2.3. Alimentare cu apa si canalizare ape uzate Lei/ora 
1.2.4. Alte utilitati Lei/ora 

1.3 
Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, 
utilaje, instalatii si echipamente 

Leifora 

1.4 Materii prime si materiale consumabile Lei/ora 17.95 20.54 114.41 

1.5 Echipament de lucru şi protecţia muncii Lei/ora 0.19 0.22 114.41 

1.6 Reparatii si intretinere, din care Lei/ora 
1.6.1. Reparatii si intretinere in regie Lei/ora 
1.6.2. Reparatii si intretinere cu tertii Lei/ora 

1.7 
Amortizarea autospecialelor, utilajelor instalatiilor si a 
mijloacelor de transport 

Lei/ora 35.29 40.38 114.41 

1.8 Redevenţă Lei/ora 1.48 1.69 114.41 

1.9 Cheltuieli cu protecţia mediului Lei/ora 

1.10 Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi din care: Leilora 62.83 71.89 114.41 

1.10.1. Campanii de informare si constientizare Leifora 

1.10.2. Inchiriere de utilaje /autospeciale/mijloace de transport Lei/ora 

1.10.3. Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizari Lei/ora 2.11 2.41 114.41 

1.10.4. Alte cheltuieli Lei/ora 60.72 69.48 114.41 

1.11 
Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, 
penalitati. despaqubiri. donatii si sponsorizari 

Lei/ora 22.27 25.48 114.41 

2 Cheltuieli de natura salariala din care: Lei/ora 42.50 48.62 114.41 

2.1 Salarii Lei/ora 40.34 46.15 114.41 

2.2 Contributie asiguratorie pentru munca( CAM) Lei/ora 0.91 1.04 114.41 

2.3 Contributie la fondul pentru handicap Lei/ora 

2.4 Alte drepturi asimilate salariilor Lei/ora 1.25 1.43 114.41 

I Total cheltuieli de exploatare (1 + 2) Lei/ora 238.94 265.24 

II Cheltuieli financiare Lei/ora 
III Cheltuieli Totale (I + II) Lei/ora 238.94 265.24 111.01 

IV Profit (CT x r%) Lei/ora 21.50 23.8718 111.01 

v Valoarea totala a prestatiei (III + IV) Lei/ora 260.45 289.11 111.01 

VI Suprafata/volumul/cantitatea programata Lei/ora 1.00 1.00 0.00 

VII Tarif (VNI) Lei/ora 260.45 289.11 111.01 

VII Tarif (V/13900 mp/ora*1000 mp) Lei/1000m.p. 18.74 20.80 111.01 

VIII TVA 
IX TARIF, INCLUSIV TVA 

Director General 
Sburlis Marius 

Director Economic 
Nicolae Maria 
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161 Ajustare 
114,41% Indicele preturilor de consum lanuarie 2023 (ultimul comunicat INSSE)- Februarie 2022 (data depunerii ultimei cereri de modificare) 
Anexa 2J la Ordinul ANRSC nr. 640/2022 
Tariful nu include costul alimentarii cu apa industriala a utilajelor 

FISA DE FUNDAMENTARE TARIF MATURAT ASPIRAT MECANIC TROTUARE 

Nr. Crt. . 
. . 

Elemente de cost UM 
FundamenMrea 

anterioara 
aprobata 

PROPUS lei/AN 
• . 

1PC 114,41°I, 

1. Cheltuieli materiale, din care: Lei/ora 110.75 121.71 109.90 
1.1 Carburanti aditivi si lubrifianti Lei/ora 34.70 34.70 0.00 
1.2 Cheltuieli cu utilitatile din care Lei/ora 0.00 

1.2.1. Energie electrica tehnologica Lei/ora 
1.2.2. Energie electrica activitati administrative Lei/ora 
1.2.3. Alimentare cu apa si canalizare ape uzate Lei/ora 
1.2.4. Alte utilitati Lei/ora 

1.3 
Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, 
utilaje, instalatii si echipamente 

Lei/ora 

1.4 Materii prime si materiale consumabile Lei/ora 10.81 12.37 114.41 
1.5 Echipament de lucru şi protecjia muncii Lei/ora 0.19 0.22 114.41 
1.6 Reparatii si intretinere, din care Lei/ora 0.00 0.00 

1.6.1. Reparatii si intretinere in regie Lei/ora 
1.6.2. Reparatii si intretinere cu tertii Lei/ora 

1.7 
Amortizarea autospecialelor, utilajelor instalatiilor si a 
mijloacelor de transport 

Lei/ora 13.24 15.15 114.41 

1.8 Redevenjă Lei/ora 1.48 1.69 114.41 
1.9 Cheltuieli cu protecjia mediului Lei/ora 
1.10 Alte cheltuieli cu servicii executate de terti din care: Lei/ora 38.25 43.77 114.41 

1.10.1. Campanii de informare si constientizare Leifora 

1.10.2. Inchiriere de utilaje /autospeciale/mijloace de transport Lei/ora 

1.10.3. Cheltuieli cu ta>ce, licente, acreditari/certificari si autorizari Lei/ora 0.49 0.56 114.41 

1.10.4. Alte cheltuieli Lei/ora 37.76 43.21 114.41 

1.11 
Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, 
penalitati. despaqubiri, donatii si sponsorizari 

Lei/ora 12.08 13.82 114.41 

2 Cheltuieli de natura salariala din care: Lei/ora 42.27 48.36 114.41 
2.1 Salarii Lei/ora 40.12 45.90 114.41 
2.2 Contributie asiguratorie pentru munca( CAM) Lei/ora 0.90 1.03 114.41 
2.3 Contributie la fondul pentru handicap Lei/ora 

2.4 Alte drepturi asimilate salariilor Lei/ora 1.25 1.43 114.41 

I Total cheltuieli de exploatare (1 + 2) Lei/ora 153.03 170.08 
II Cheltuieli financiare Lei/ora 0.00 0.00 
III Cheltuieli Totale I + II Lei/ora 153.03 170.08 111.14 
IV Profit (CT x r%) Lei/ora 13.77 15.31 111.14 
V Valoarea totala a prestatiei (III + IV) Lei/ora 166.80 185.38 111.14 
VI Suprafata/volumuI/cantitatea programata Lei/ora 1.00 1.00 0.00 

VII Tarif (VNI) Lei/ora 166.80 185.38 111.14 

VIII TVA 
IX TARIF, INCLUSIV TVA 

Director General 
Sburlis Marius 

Director Economic 
Nicolae Maria 
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151 Alustare 
114,41% Indicele preturilor de consum lanuarie 2023 (ultimul comunicat INSSE)- Februarie 2022 (data depunerii ultimel cereri de modificare) 
Anexa 2.1 la Ordinul ANRSC nr. 640/2022 
Tariful nu include costul depozitarii/tratarii deseurilor 

FISA DE FUNDAMENTARE TARIF Deseuri stradale, pamant, zapada 

Nr.Crt. Elemente de cost UM 
Fundarnentarea 

anterioara 
aprobata 

PROPUS lei/AN _ IPC 114,41% • 

1 Cheltuieli materiale, din care: Lei/ora 244.02 271.44 111.24 
1.1 Carburanti aditivi si lubrifianti Lei/ora 53.76 53.76 0.00 
1.2 Cheltuieli cu utilitatile din care Lei/ora 

1.2.1. Energie electrica tehnologica Lei/ora 
1.2.2. Energie electrica activitati administrative Lei/ora 
1.2.3. Alimentare cu apa si canalizare ape uzate Lei/ora 
1.2.4. Alte utilitati Lei/ora 

1.3 
Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, 
utilaje, instalatii si echipamente - 

Lei/ora 

1.4 Materii prime si materiale consumabile Lei/ora 12.21 13.97 114.41 
1.5 Echipament de lucru şi protectia muncii Lei/ora 0.26 0.30 114.41 
1.6 Reparatii si intretinere, din care Lei/ora 0.00 0.00 

1.6.1. Reparatii si intretinere in regie Lei/ora 
1.6.2. Reparatii si intretinere cu tertii Lei/ora 

1.7 
Amortizarea autospecialelor, utilajelor instalatiilor si a 
mijloacelor de transport 

Lei/ora 31.45 35.98 114.41 

1.5 Redeventă Lei/ora 1.48 1.69 114.41 

1.9 Cheltuieli cu protectia mediului Lei/ora 

1.10 Alte cheltuieli cu servicii executate de terti din care: Lei/ora 125.15 143.18 114.41 
1.10.1. Campanii de informare si constientizare Leifora 

1.10.2. Inchiriere de utilaje /autospeciale/mijloace de transport Lei/ora 

1.10.3. Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizari Lei/ora 4.17 4.77 114.41 

1.10.4. Alte cheltuieli Lei/ora 120.98 138.41 114.41 

1.11 
Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, 
penalitati. despaqubiri, donatii si sponsorizari 

Lei/ora 19.71 22.55 114.41 

2 Cheltuieli de natura salariala din care: Lei/ora 85.22 97.50 114.41 
2.1 Salarii Lei/ora 79.68 91.16 114.41 
2.2 Contributie asiguratorie pentru munca( CAM) Lei/ora 1.79 2.05 114.41 
2.3 Contributie la fondul pentru handicap Lei/ora 

2.4 Alte drepturi asimilate salariilor Lei/ora 3.75 4.29 114.41 

I Total cheltuieli de exploatare (1 + 2) Leilora 329.24 368.94 
II Cheltuieli financiare Lei/ora 
Ill Cheltuieli Totale (I +11) Lei/ora 329.24 368.94 112.06 

Iv Profit (CT x r%) Lei/ora 29.63 33.20 112.06 
v Valoarea totala a prestatiei (III + IV) Lei/ora 358.87 402.14 112.06 
VI Suprafata/volumul/cantitatea programata MC/utilaj/ora 3.54 3.54 0.00 

Vil Tarif (VNI) Leilmc 101.38 113.60 112.06 

VIII TVA 
IX TARIF, INCLUSIV TVA 

Director General 
Sburlis Marius 

Director Economic 
Nicolae Maria 
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181 Ajustare 
114,41% indicele preturilor de consum lanuarie 2023 (ultimul comunicat INSSE)- Februarie 2022 (data depunerii ultimei cereri de modificare) 
Norma 350 mp/om/schimb 
Anexa 2J la Ordinul ANRSC nr. 640/2022 

FISA DE FUNDAMENTARE TARIF RAZUIT RIGOLE 

Nr.Crt. Elemente de cost UM 
Fundamentarea 

anterioara 
aprobata 

PROPUS IeF/AN IPC 114,41% 

1 Cheltuieli materiale, din care: Lei/luna 1,063.84 1,217.14 114.41 
1.1 Carburanti aditivi si lubrifianti Lei/luna 
1.2 Cheltuieli cu utilitatile din care Lei/luna 0.00 0.00 0.00 

1.2.1. Energie electrica tehnologica Leilluna 
1.2.2. Energie electrica activitati administrative Lei/luna 
1.2.3. Alimentare cu apa si canalizare ape uzate Lei/luna 
1.2.4. Alte utilitati Lei/luna 

1.3 
Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de 
transport, utilaje, instalatii si echipamente 

Lei/luna 

1.4 Materii prime si materiale consumabile 49.82 57.00 114.41 
1.5 Echipament de lucru şi protecţia muncii Lei/luna 35.83 40.99 114.41 
1.6 Reparatii si intretinere, din care Lei/luna 0.00 0.00 

1.6.1. Reparatii si intretinere in regie Lei/luna 
1.6.2. Reparatii si intretinere cu tertii Leilluna 

1.7 
Amortizarea autospecialelor, utilajelor instalatiilor si a 
mijloacelor de transport 

Lei/luna 6.62 7.57 114.41 

1.8 Redevenţa Lei/luna 

1.9 Cheltuieli cu protecţia mediului Lei/luna 

1.10 Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi din care: Lei/luna 951.62 1,088.75 114.41 
1.10.1. Campanii de informare si constientizare Lei/luna 

1.10.2. Inchiriere de utilaje /autospeciale/mijloace de transport Lei/luna 

1.10.3. Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizari Leilluna 7.50 8.58 114.41 

1.10.4. Alte cheltuieli Lei/luna 944.12 1,080.17 114.41 

1.11 
Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, 
penalitati, despagubiri, donatii si sponsorizari 

Lei/luna 19.95 22.82 114.41 

2 Cheltuieli de natura salariala din care: Lei/luna 3,596.87 4,115.18 
2.1 Salarii Lei/luna 3,309.90 3,786.86 114.41 
2.2 Contributie asiguratorie pentru munca( CAM) Leilluna 74.47 85.20 114.41 
2.3 Contributie la fondul pentru handicap Leilluna 

2.4 Alte drepturi asimilate salariilor Lei/luna 212.50 243.12 114.41 

i Total cheltuieli de exploatare (1 + 2) Lei/luna 4,660.71 5,332.32 

II Cheltuieli financiare Lei/luna 
III Cheltuieli Totale (I + II) Lei/luna 4,660.71 5,332.32 114.41 

IV Profit (CT x r%) Leilluna 419.37 479.80 114.41 

V Valoarea totala a prestatiei (III + IV) Lei/luna 5,080.08 5,812.12 114.41 

VI Suprafatalvolumul/cantitatea programata MP/Iuna/om 7,323.00 7,323.00 0.00 

vii Tarif (VNI) Lei/1000mp 693.72 793.68 114.41 

VIII TVA 
IX TARIF, INCLUSIV TVA 

Director General 
Sburlis Marius 

Director Economi 
Nicolae Maria 
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Aiustare 
114,41% Indicele preturilor de consum lanuarie 2023 (ultimul comunicat INSSE)- Februarie 2022 (data depunerii ultimei cereri de modificare) 
Anexa 2.1 1a Ordinul ANRSC nr. 640/2022 
Tariful nu include costul alimentarii cu apa industriala a utilajelor 

FISA DE FUNDAMENTARE TARIF STROPIT SI SPALAT CAROSABIL 

Nr.Crt. Elemente de cost UM 
Fundamentarea 
. anterioara 

aprobata 
PROPUS lei/AN IPC 114,41% 

1 Cheltuieli materiale, din care: Lei/ora 164.15 180.17 109.76 
1.1 Carburanti aditivi si lubrifianti Lei/ora 52.97 52.97 0.00 
1.2 Cheltuieli cu utilitatile din care Lei/ora 0.00 0.00 0.00 

1.2.1. Energie electrica tehnologica Lei/ora 
1.2.2. Energie electrica activitati administrative Lei/ora 
1.2.3. Alimentare cu apa si canalizare ape uzate Lei/ora 
1.2.4. Alte utilitati Lei/ora 

1.3 
Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, 
utilaje, instalatii si echipamente 

Lei/ora 

1.4 Materii prime si materiale consumabile Lei/ora 11.26 12.88 114.41 

1.5 Echipament de lucru şi protecţia muncii Lei/ora 0.19 0.22 114.41 

1.6 Reparatii si intretinere, din care Lei/ora 0.00 0.00 
1.6.1. Reparatii si intretinere in regie Lei/ora 
1.6.2. Reparatii si intretinere cu tertii Lei/ora 

1.7 
Amortizarea autospecialelor, utilajelor instalatiilor si a 
mijloacelor de transport 

Lei/ora 24.26 27.76 114.41 

1.8 Redevenţă Lei/ora 1.48 1.69 114.41 

1.9 Cheltuieli cu protecţia mediului Lei/ora 

1.10 Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi din care: Lei/ora 55.96 64.02 114.41 

1.10.1. Campanii de informare si constientizare Lei/ora 

1.10.2. Inchiriere de utilaje /autospeciale/mijloace de transport Lei/ora 

1.10.3. Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizari Lei/ora 4.82 5.51 114.41 

1.10.4. Alte cheltuieli Lei/ora 51.14 58.51 114.41 

1.11 
Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, 
penalitati, despagubiri. donatii si sponsorizari 

Lei/ora 18.03 20.63 114.41 

2 CheltuieIi de natura salariala din care: Lei/ora 42.27 48.36 114.41 

2.1 Salarii Lei/ora 40.12 45.90 114.41 

2.2 Contributie asiguratorie pentru munca( CAM) Lei/ora 0.90 1.03 114.41 

2.3 Contributie la fondul pentru handicap Lei/ora 

2.4 Alte drepturi asimilate salariilor Lei/ora 1.25 1.43 114.41 

I Total cheltuieli de exploatare (1 + 2) Lei/ora 206.42 228.54 

II Cheltuieli financiare Lei/ora 
Iii Cheltuieli Totale (I + II) Lei/ora 206.42 228.54 110.71 

IV Profit (CT x r%) Lei/ora 18.58 20.57 110.71 

v Valoarea totala a prestatiei (III + IV) Lei/ora 225.00 249.10 110.71 

vi Suprafata/volumul/cantitatea programata Lei/ora 1.00 1.00 0.00 

vii Tarif (VNI) Lei/ora 225.00 249.10 110.71 

Vili TVA 
iX TARIF, INCLUSIV TVA 

Director General 
Sburlis Marius 

Director Economic 
Nicolae Maria 
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1:50 Ajustare 
114,41% Indicele preturilor de consum lanuarie 2023 (ultimul comunicat INSSE)- Februarie 2022 (data depunerii ultimei cereri de modificare) 
Anexa 2J la Ordinul ANRSC nr. 640/2022 
Tariful nu include costul alimentarii cu apa industriala a utilajelor 

FISA DE FUNDAMENTARE TARIF STROPIT SI SPALAT TROTUARE 

Nr. ert. Elemente de cost 
. 

UM 
Fundamentarea 

anterlogra 
aprobata 

PROPUS lel/AN IPC 114,41% 

1 Cheltuieli materiale, din care: Lei/ora 103.01 112.85 109.56 

1.1 Carburanti aditivi si lubrifianti Lei/ora 34.70 34.70 0.00 

1.2 Cheltuieli cu utilitatile din care Lei/ora 0.00 0.00 0.00 

1.2.1. Energie electrica tehnologica Lei/ora 
1.2.2. Energie electrica activitati administrative Lei/ora 
1.2.3. Alimentare cu apa si canalizare ape uzate Lei/ora 
1.2.4. Alte utilitati Lei/ora 

1.3 
Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, 
utilaje, instalatii si echipamente 

Lei/ora 

1.4 Materii prime si materiale consumabile Lei/ora 8.83 10.10 114.41 

1.5 Echipament de lucru şi protecţia muncii Lei/ora 0.13 0.15 114.41 

1.6 Reparatii si intretinere, din care Lei/ora 0.00 0.00 

1.6.1. Reparatii si intretinere in regie Lei/ora 
1.6.2. Reparatii si intretinere cu terbi Lei/ora 

1.7 
Amortizarea autospecialelor, utilajelor instalatiilor si a 
mijloacelor de transport 

Lei/ora 8.82 10.09 114.41 

1.8 Redevenţă Lei/ora 1.48 1.69 114.41 

1.9 Cheltuieli cu protecţia mediului Lei/ora 

1.10 Alte cheltuieli cu servicii executate de terti din care: Lei/ora 37.95 43.42 114.41 

1.10.1. Campanii de informare si constientizare Lei/ora 

1.10.2. Inchiriere de utilaje /autospeciale/mijloace de transport Lei/ora 

1.10.3. Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizari Lei/ora 0.49 0.56 114.41 

1.10.4. Alte cheituieli Lei/ora 37.46 42.86 114.41 

1.11 
Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, 
penalitati, despagubiri. donatii si sponsorizari 

Lei/ora 11.10 12.70 114.41 

2 Cheltuieli de natura salariala din care: Lei/ora 42.27 48.36 

2.1 Salarii Lei/ora 40.12 45.90 114.41 

2.2 Contributie asiguratorie pentru munca( CAM) Lei/ora 0.90 1.03 114.41 

2.3 Contributie la fondul pentru handicap Lei/ora 

2.4 Alte drepturi asimilate salariilor Lei/ora 1.25 1.43 114.41 

I Total cheltuieli de exploatare (1 + 2) Lei/ora 145.28 161.22 

II Cheltuieli financiare Lei/ora 
III Cheltuieli Totale (I + II) Lei/ora 145.28 161.22 110.97 

IV Profit (CT x r%) Lei/ora 13.07 14.50 110.97 

V Valoarea totala a prestatiei (III + IV) Lei/ora 158.35 175.72 110.97 

VI Suprafata/volumul/cantitatea programata Lei/ora 1.00 1.00 0.00 

VII Tarif (VNI) Lei/ora 158.35 175.72 110.97 

viii TVA 
iX TARIF, INCLUSIV TVA 

Director General 
Sbudis Marius 

Director Economic 
Nicolae Maria 



S.C. SALUBRIS S.A. 

Alustare 
114,41% Indicele preturilor de consum lanuarie 2023 (ultimul comunicat INSSE)- Februarie 2022 (data depunerii ultimei cereri de modificare) 
Anexa 2.1 la Ordinul ANRSC nr. 640/2022 

FISA DE FUNDAMENTARE TARIF INCARCATOR FRONTAL (incarcat pamant, deseuri, zapada) 

Nr.Crt. Elemente de cost 
• 

. UM 
Fundamentarea 

anterioara 
aprobata > 

PROPUS .lei/AN IPC 114,41% 

1 Cheltuieli materiale, din care: Lei/ora 136.88 150.95 110.28 
1.1 Carburanti aditivi si lubrifianti Lei/ora 39.21 39.21 0.00 
1.2 Cheltuieli cu utilitatile din care Lei/ora 0.00 0.00 0.00 

1.2.1. Energie electrica tehnologica Lei/ora 
1.2.2. Energie electrica activitati administrative Lei/ora 
1.2.3. Alimentare cu apa si canalizare ape uzate Lei/ora 
1.2.4. Alte utilitati Lei/ora 

1.3 
Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, 
utilaje, instalatii si echipamente 

Lei/ora 

1.4 Materii prime si materiale consumabile Lei/ora 17.49 20.01 114.41 
1.5 Echipament de lucru şi protectia muncii Lei/ora 0.19 0.22 114.41 
1.6 Reparatii si intretinere, din care Lei/ora 0.00 0.00 

1.6.1. Reparatii si intretinere in regie Lei/ora 
1.6.2. Reparatii si intretinere cu tertii Lei/ora 

1.7 
Amortizarea autospecialelor, utilajelor instalatiilor si a 
mijloacelor de transport 

Lei/ora 18.00 20.59 114.41 

1.8 Redeventă Lei/ora 1.48 1.69 114.41 

1.9 Cheltuieli cu protectia mediului Lei/ora 

1.10 Alte cheltuieli cu servicii executate de terti din care: Lei/ora 45.24 51.76 114.41 
1.10.1. Campanii de informare si constientizare Lei/ora 

1.10.2. Inchiriere de utilaje /autospeciale/mijloace de transport Lei/ora 

1.10.3. Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizari Lei/ora 0.30 0.34 114.41 

1.10.4. Alte cheltuieli Lei/ora 44.94 61.42 114.41 

1.11 
Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, 
penalitati. despaqubiri. donatii si sponsorizari 

Lei/ora 15.27 17.47 114.41 

2 Cheltuieli de natura salariala din care: Lei/ora 42.27 48.36 114.41 

2.1 Salarii Lei/ora 40.12 45.90 114.41 

2.2 Contributie asiguratorie pentru munca( CAM) Lei/ora 0.90 1.03 114.41 

2.3 Contributie la fondul pentru handicap Lei/ora 

2.4 Alte drepturi asimilate salariilor Lei/ora 1.25 1.43 114.41 

I Total cheltuieli de exploatare (1 + 2) Lei/ora 179.15 199.32 

II Cheltuieli financlare Lei/ora 
III Cheltuieli Totale (I + II) Lei/ora 179.15 199.32 111.26 

IV Profit (CT x r%) Lei/ora 16.12 17.93 111.26 

V Valoarea totala a prestatiei (III + IV) Lei/ora 195.27 217.25 111.26 

VI Suprafata/volumul/cantitatea programata Lei/ora 1.00 1.00 0.00 

vil Tarif (VNI) Lei/ora 195.27 217.25 111.26 

viii TVA 
iX TARIF, INCLUSIV TVA 

Director General 
Sburlis Marius 

Director Econom 
Nicolae Mar* 



S.C. SALUBRIS S.A. 

1:1 Ajustare 
114,41% Indicele preturilor de consum lanuarie 2023 (ultimul comunicat INSSE)- Februarie 2022 (data depunerii ultimei cereri de modificare) 
Anexa 2.1 1a Ordinul ANRSC nr. 640/2022 
Zi lucratoare timp de zi - Luni - Vineri cu exceptia sarbatorilor legale interval orar 07.00 - 19.00 

FISA DE FUNDAMENTARE TARIF DESZAPEZIRE UTILAJ CU LAMA (Zi lucratoare timp de zi) 

Nr.Crt. Elemente de cost UM.
Fundamentarea 

anterioara 
. aprobata 

• 
PROPUS lei/AN IPC 114,41% 

1 Cheltuieli materiale, din care: Lei/ora 152.94 167.73 109.67 

1.1 Carburanti aditivi si lubrifianti Lei/ora 50.29 50.29 0.00 

1.2 Cheltuieli cu utilitatile din care Lei/ora 0.00 0.00 0.00 

1.2.1. Energie electrica tehnologica Lei/ora 
1.2.2. Energie electrica activitati administrative Lei/ora 
1.2.3. Alimentare cu apa si canalizare ape uzate Lei/ora 
1.2.4. Alte utilitati Lei/ora 

1.3 
Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, 
utilaje, instalatii si echipamente 

Lei/ora 

1.4 Materii prime si materiale consumabile Lei/ora 12.09 13.83 114.41 

1.5 Echipament de lucru şi protectia muncii Lei/ora 0.19 0.22 114.41 

1.6 Reparatii si intretinere, din care Lei/ora 0.00 0.00 

1.6.1. Reparatii si intretinere in regie Lei/ora 
1.6.2. Reparatii si intretinere cu terlii Lei/ora 

1.7 
Amortizarea autospecialelor, utilajelor instalatiilor si a 
mijloacelor de transport 

Lei/ora 20.59 23.56 114.41 

1.8 Redeventă Lei/ora 1.48 1.69 114.41 

1.9 Cheltuieli cu protectia mediului Lei/ora 

1.10 Alte cheltuieli cu servicii executate de terti din care: Lei/ora 51.37 58.77 114.41 

1.10.1. Campanii de informare si constientizare Lei/ora 

1.10.2. Inchiriere de utilaje /autospeciale/mijloace de transport Lei/ora 

1.10.3. Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizari Lei/ora 2.71 3.10 114.41 

1.10.4. Alte cheltuieli Lei/ora 48.66 55.67 114.41 

1.11 
Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, 
penalitati, despaqubiri. donatii si sponsorizari 

Lei/ora 16.93 19.37 114.41 

2 Cheltuieli de natura salariala din care: Lei/ora 42.27 48.36 114.41 

2.1 Salarii Lei/ora 40.12 45.90 114.41 

2.2 Contributie asiguratorie pentru munca( CAM) Lei/ora 0.90 1.03 114.41 

2.3 Contributie la fondul pentru handicap Lei/ora 

2.4 Alte drepturi asimilate salariilor Lei/ora 1.25 1.43 114.41 

I Total cheltuieli de exploatare (1 + 2) Lei/ora 195.21 216.10 

II Cheltuieli financiare Lei/ora 0.00 

III Cheltuieli Totale (I + II) Lei/ora 195.21 216.10 110.70 

IV Profit (CT x ") Lei/ora 17.57 19.44 110.70 

V Valoarea totala a prestatiei (III + IV) Lei/ora 212.78 235.54 110.70 

VI Suprafatalvolumul/cantitatea programata Lei/ora 1.00 1.00 0.00 

VII Tarif (VNI) Lei/ora 212.78 235.54 110.70 

VIII TVA 
IX TARIF, INCLUSIV TVA 

Director General 
Sburlis Marius 

Director Economic 
Nicolae Maria 



S.C. SALUBRIS S.A. 

Aiustare 
114,41% Indicele preturilor de consum lanuarie 2023 (ultimul comunicat INSSE)- Februarie 2022 (data depunerii ultimei cereri de modificare) 
Anexa 2J la Ordinul ANRSC nr. 640/2022 
Zi lucratoare timp de noapte - Luni - Vineri cu exceptia sarbatorilor legale interval orar 19.00 - 07.00 

FISA DE FUNDAMENTARE TARIF DESZAPEZIRE UTILAJ CU LAMA (Zi lucratoare timp de noapte) 

Nr.Crt. Elemente de cost UM 
Fundamentarea 

anterioara . 
aprobata 

PROPUS lei/AN 
. 

IPC 114,41% • 
• 

1 Cheltuieli materiale, din care: Lei/ora 155.21 170.33 109.74 
1.1 Carburanti aditivi si lubrifianti Lei/ora 50.29 50.29 0.00 
1.2 Cheltuieli cu utilitatile din care Lei/ora 0.00 0.00 0.00 

1.2.1. Energie electrica tehnologica Lei/ora 
1.2.2. Energie electrica activitati administrative Lei/ora 
1.2.3. Alimentare cu apa si canalizare ape uzate Lei/ora 
1.2.4. Alte utilitati Lei/ora 

1.3 
Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport,
utilaje, instalatii si echipamente 

Lei/ora 

1.4 Materii prime si materiale consumabile Lei/ora 12.09 13.83 114.41 

1.5 Echipament de lucru si protecjia muncii Lei/ora 0.19 0.22 114.41 

1.6 Reparatii si intretinere, din care Lei/ora 0.00 0.00 

1.6.1. Reparatii si intretinere in regie Lei/ora 
1.6.2. Reparatii si intretinere cu tertii Lei/ora 

1.7 
Amortizarea autospecialelor, utilajelor instalatiilor si a 
mijloacelor de transport 

Lei/ora 20.59 23.56 114.41 

1.8 Redevenjă Lei/ora 1.48 1.69 114.41 

1.9 Cheltuieli cu protecjia mediului Lei/ora 

1.10 Alte cheltuieli cu servicii executate de terti din care: Lei/ora 53.64 61.37 114.41 

1.10.1. Campanii de informare si constientizare Lei/ora 

1.10.2. Inchiriere de utilaje /autospeciale/mijloace de transport Lei/ora 

1.10.3. Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizari Lei/ora 2.71 3.10 114.41 

1.10.4. Alte cheltuieli Lei/ora 50.93 58.27 114.41 

1.11 
Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, 
penalitati, despaqubiri, donatii si sponsorizari 

Lei/ora 16.93 19.37 114.41 

2 Cheltuieli de natura salariala din care: Lei/ora 52.53 60.10 114.41 

2.1 Salarii Lei/ora 50.15 57.38 114.41 

2.2 Contributie asiguratorie pentru munca( CAM) Lei/ora 1.13 1.29 114.41 

2.3 Contributie la fondul pentru handicap Lei/ora 

2.4 Alte drepturi asimilate salariilor Lei/ora 1.25 1.43 114.41 

I Total cheltuieli de exploatare (1 + 2) Lei/ora 207.74 230.43 

II Cheltuieli financiare Lei/ora 
III Cheltuieli Totale (I + II) Lei/ora 207.74 230.43 110.92 

lv Profit (CT x r%) Lei/ora 18.70 20.74 110.92 

V VaIoarea totala a prestatiei (III + IV) Lei/ora 226.44 251.17 110.92 

VI Suprafata/volumul/cantitatea programata Lei/ora 1.00 1.00 0.00 

VII Tarif (VNI) Lei/ora 226.44 251.17 110.92 

viil TVA 
IX TARIF, INCLUSIV TVA 

Director General 
Sburlis MariuS, 

Director Econom' 
Nicolae Mari 



S.C. SALUBRIS S.A. 

181 Ajustare 
114,41% Indicele preturilor de consum lanuarie 2023 (ultimul comunicat INSSE)- Februarie 2022 (data depunerii ultimei cereri de modificare) 
Anexa 2J la Ordinul ANRSC nr. 640/2022 
Zi nelucratoare timp de zi - Sambata - Duminica si sarbatorile legale interval orar 07.00 - 19.00 

FISA DE FUNDAMENTARE TARIF DESZAPEZIRE UTILAJ CU LAMA (Zi nelucratoare timp de zi) 

Nr..Crt. Elemente de cost UM 
Fundamentarea 

anterioara 
• aprobata 

PROPUS lei/AN 
. . 

IPC 114,41% 

i Cheltuieli materiale, din care: Lei/ora 163.19 179.46 109.97 
1.1 Carburanti aditivi si lubrifianti Lei/ora 50.29 50.29 0.00 
1.2 Cheltuieli cu utilitatile din care Lei/ora 0.00 0.00 0.00 

1.2.1. Energie electrica tehnologica Lei/ora 
1.2.2. Energie electrica activitati administrative Lei/ora 
1.2.3. Alimentare cu apa si canalizare ape uzate Lei/ora 
1.2.4. Alte utilitati Lei/ora 

1.3 
Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, 
utilaje, instalatii si echipamente 

Lei/ora 

1.4 Materii prime si materiale consumabile Leilora 12.09 13.83 114.41 
1.5 Echipament de lucru şi protecţia muncii Lei/ora 0.19 0.22 114.41 
1.6 Reparatii si intretinere, din care Lei/ora 0.00 0.00 

1.6.1. Reparatii si intretinere in regie Lei/ora 
1.6.2. Reparatii si intretinere cu tertii Lei/ora 

1.7 
Amortizarea autospecialelor, utilajelor instalatiilor si a 
mijloacelor de transport 

Lei/ora 20.59 23.56 114.41 

1.8 Redevenţă Lei/ora 1.48 1.69 114.41 

1.9 Cheltuieli cu protecţia mediului Lei/ora 

1.10 Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi din care: Lei/ora 61.62 70.50 114.41 

1.10.1. Campanii de informare si constientizare Lei/ora 

1.10.2. Inchiriere de utilaje /autospeciale/mijloace de transport Lei/ora 

1.10.3. Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizari Lei/ora 2.71 3.10 114.41 

1.10.4. Alte cheltuieli Lei/ora 58.91 67.40 114.41 

1.11 
Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, 
penalitati, despaczubiri, donatii si sponsorizari 

Lei/ora 16.93 19.37 114.41 

2 Cheltuieli de natura salariala din care: Lei/ora 83.30 95.30 114.41 

2.1 Salarii Lei/ora 80.24 91.80 114.41 

2.2 Contributie asiguratorie pentru munca( CAM) Lei/ora 1.81 2.07 114.41 

2.3 Contributie la fondul pentru handicap Lei/ora 

2.4 Alte drepturi asimilate salariilor Lei/ora 1.25 1.43 114.41 

I Total cheltuieli de exploatare (1 + 2) Lei/ora 246.49 274.76 

Il Cheltuieli financiare Lei/ora 0.00 

III Cheltuieli TotaIe (I + II) Lei/ora 246.49 274.76 111.47 

iV Profit (CT z r%) Lei/ora 22.18 24.73 111.47 

v Valoarea totala a prestatiei (III + IV) Lei/ora 268.67 299.48 111.47 

vi Suprafata/volumul/cantitatea programata Lei/ora 1.00 1.00 0.00 

Vii Tarif (VNI) Lei/ora 268.67 299.48 111.47 

viii TVA 
iz TARIF, INCLUSIV TVA 

Director General 
Sburlis Marius 

Director Economic 
Nicolae Ma, a 



S.C. SALUBRIS S.A. 

Si Aiustare 
114,41% Indicele preturilor de consum lanuarie 2023 (ultimul comunicat INSSE)- Februarie 2022 (data depunerii ultimei cereri de modificare) 
Anexa 21 la Ordinui ANRSC nr. 640/2022 
Zi nelucratoare timp de zi - Sambata - Duminica si sarbatorile legale interval orar 19.00 - 07.00 

FISA DE FUNDAMENTARE TARIF DESZAPEZIRE UTILAJ CU LAMA (Zi nelucratoare timp de noapte) 

Nr. Crt. Elemente de cost • UM 
Fundamentarea 

anteriodra 
aprobata 

. 
PROPUS Iel/AN ipc 114,41% 

1 Cheltuieli materiale, din care: Lei/ora 168.32 185.33 110.10 
1.1 Carburanti aditivi si lubrifianti Lei/ora 50.29 50.29 0.00 
1.2 Cheltuieli cu utilitatile din care Lei/ora 0.00 0.00 0.00 

1.2.1. Energie electrica tehnologica Lei/ora 
1.2.2. Energie electrica activitati administrative Lei/ora 
1.2.3. Alimentare cu apa si canalizare ape uzate Lei/ora 
1.2.4. Alte utilitati Lei/ora 

1.3 
Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, 
utilaje, instalatii si echipamente 

Lei/ora 

1.4 Materii prime si materiaIe consumabile Lei/ora 12.09 13.83 114.41 
1.5 Echipament de lucru şi protecţia muncii Lei/ora 0.19 0.22 114.41 
1.6 Reparatii si intretinere, din care Lei/ora 0.00 0.00 

1.6.1. Reparatii si intretinere in regie Leilora 
1.6.2. Reparatii si intretinere cu tertii Lei/ora 

1.7 
Amortizarea autospecialelor, utilajelor instalatiilor si a 
mijloacelor de transport 

Lei/ora 20.59 23.56 114.41 

1.8 Redevenţă Lei/ora 1.48 1.69 114.41 

1.9 Cheltuieli cu protecţia mediului Lei/ora 

1.10 Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi din care: Lei/ora 66.75 76.37 114.41 
1.10.1. Campanii de informare si constientizare Leilora 

1.10.2. inchiriere de utilaje /autospeciale/mijloace de transport Lei/ora 

1.10.3. Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizari Lei/ora 2.71 3.10 114.41 

1.10.4. Alte cheltuieli Lei/ora 64.04 73.27 114.41 

1.11 
Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, 
penalitati. despaqubiri, donatii si sponsorizari 

Lei/ora 16.93 19.37 114.41 

2 Cheltuieli de natura salariala din care: Lei/ora 103.81 118.77 114.41 
2.1 Salarii Lei/ora 100.30 114.75 114.41 
2.2 Contributie asiguratorie pentru munca( CAM) Lei/ora 2.26 2.58 114.41 

2.3 Contributie la fondul pentru handicap Lei/ora 

2.4 Alte drepturi asimiIate salariilor Lei/ora 1.25 1.43 114.41 

I Total cheltuieli de exploatare (1 + 2) Lei/ora 272.13 304.09 
II Cheltuieli financiare Lei/ora 
III Cheltuieli Totale (I + II) Lei/ora 272.13 304.09 111.75 

IV Profd (CT x r%) Lei/ora 24.49 27.37 111.75 

V Valoarea totala a prestatiei (III + IV) Lei/ora 296.62 331.46 111.75 

VI Suprafatalvolumul/cantitatea programata Lei/ora 1.00 1.00 0.00 

VII Tarif (VNI) Lei/ora 296.62 331.46 111.75 

Vill TVA 
iX TARIF, INCLUSIV TVA 

Director Gene4 
Sburlis MariuSV'ş;::

Director Economi 
Nicolae Maria 



S.C. SALUBRIS S.A. 

IEI Alustare 
114,41% Indicele preturilor de consum lanuarie 2023 (ultimul comunicat INSSE)- Februarie 2022 (data depunerii ultimei cereri de modificare) 
Anexa 2J la Ordinul ANRSC nr. 640/2022 
Zi lucratoare timp de zi - Luni - Vineri cu exceptia sarbatorilor legale interval orar 07.00 - 19.00 
Tariful nu include costul cu achizitia materialului antiderapant 

FISA DE FUNDAMENTARE TARIF DESZAPEZIRE UTILAJ CU LAMA SI SARARITA (Zi lucratoare timp de Zi) 

Nr. Crt. Elemente de cost UM 
Fundamentarea 

anterioara 
aprobata 

PROPUS lei/AN IPC 114,41% 

1 Cheltuieli materiale, din care: Lei/ora 171.49 188.95 110.18 
1.1 Carburanti aditivi si lubrifianti Lei/ora 50.29 50.29 0.00 
1.2 Cheltuieli cu utilitatile din care Lei/ora 0.00 0.00 0.00 

1.2.1. Energie electrica tehnologica Lei/ora 
1.2.2. Energie electrica activitati administrative Lei/ora 
1.2.3. Alimentare cu apa si canalizare ape uzate Lei/ora 
1.2.4. Alte utilitati Lei/ora 

1.3 
Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, 
utilaje, instalatii si echipamente 

Lei/ora 

1.4 Materii prime si materiale consumabile Lei/ora 10.89 12.46 114.41 
1.5 Echipament de lucru şi protecţia muncii Lei/ora 0.40 0.46 114.41 
1.6 Reparatii si intretinere, din care Lei/ora 0.00 0.00 

1.6.1. Reparatii si intretinere in regie Lei/ora 
1.6.2. Reparatii si intretinere cu tertii Lei/ora 

1.7 
Amortizarea autospecialelor, utilajelor instalatiilor si a 
mijloacelor de transport 

Lei/ora 29.41 33.65 114.41 

1.8 Redevenţă Lei/ora 1.48 1.69 114.41 

1.9 Cheltuieli cu protecţia mediului Lei/ora 

1.10 Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi din care: Lei/ora 60.53 69.25 114.41 

1.10.1. Campanii de informare si constientizare Lei/ora 

1.10.2. Inchiriere de utilaje /autospeciale/mijloace de transport Lei/ora 

1.10.3. Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizari Lei/ora 2.57 2.94 114.41 

1.10.4. Alte cheltuieli Lei/ora 57.96 66.31 114.41 

1.11 
Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, 
penalitati. despaqubiri. donatii si sponsorizari 

Lei/ora 18.49 21.15 114.41 

2 Cheltuieli de natura salariala din care: Lei/ora 63.34 72.47 114.41 

2.1 Salarii Lei/ora 59.50 68.07 114.41 

2.2 Contributie asiguratorie pentru munca( CAM) Lei/ora 1.34 1.53 114.41 

2.3 Contributie la fondul pentru handicap Lei/ora 

2.4 Alte drepturi asimilate salariilor Lei/ora 2.50 2.86 114.41 

I Total cheltuieli de exploatare (1 + 2) Lei/ora 234.83 261.42 

II Cheltuieli financiare Lei/ora 
III Cheltuieli Totale (I + II) Lei/ora 234.83 261.42 111.32 

0/ Profit (CT x 1%) Lei/ora 21.13 23.52 111.32 

V Valoarea totala a prestatiei (III + IV) Lei/ora 255.96 284.94 111.32 

VI Suprafata/volumul/cantitatea programata Lei/ora 1.00 1.00 0.00 

VII Tarif (VNI) Lei/ora 255.96 284.94 111.32 

Vill TVA 
IX TARIF, INCLUSIV TVA 

Director General 
Sburlis Marius 

Director Economic 
Nicolae Maria 



S.C. SALUBRIS S.A. 

Aiustare 
114,41% Indicele preturilor de consum lanuarie 2023 (ultimul comunicat INSSE)- Februarie 2022 (data depunerii ultimei cereri de modificare) 
Anexa 2.1 1a Ordinul ANRSC nr. 640/2022 
Zi lucratoare timp de noapte - Luni - Vineri cu exceptia sarbatorilor legale interval orar 19.00 - 07.00 
Tariful nu include costul cu achizitia materialului antiderapant 

FISA DE FUNDAMENTARE TARIF DESZAPEZIRE UTILAJ CU LAMA SI SARARITA (Zi lucratoare timp de noapte) 

Nr.Crt. Elemente de cost UM 
Fundarnentarea 

anterioara 
aprobata 

PROPUS lei/AN IPC 114,41% 

i Cheltuieli materiale, din care: Lei/ora 174.91 192.87 110.27 
1.1 Carburanti aditivi si lubrifianti Lei/ora 50.29 50.29 0.00 
1.2 Cheltuieli cu utilitatile din care Lei/ora 0.00 0.00 0.00 

1.2.1. Energie electrica tehnologica Lei/ora 
1.2.2. Energie electrica activitati administrative Lei/ora 
1.2.3. Alimentare cu apa si canalizare ape uzate Lei/ora 
1.2.4. Alte utilitati Lei/ora 

1.3 
Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, 
utilaje, instalatii si echipamente 

Lei/ora 

1.4 Materii prime si materiale consumabile Lei/ora 10.89 12.46 114.41 
1.5 Echipament de lucru şi protecţia muncii Lei/ora 0.40 0.46 114.41 
1.6 Reparatii si intretinere, din care Lei/ora 

1.6.1. Reparatii si intretinere in regie Lei/ora 
1.6.2. Reparatii si intretinere cu tertii Lei/ora 

1.7 
Amortizarea autospecialelor, utilajelor instalatiilor si a 
mijloacelor de transport 

Lei/ora 29.41 33.65 114.41 

1.8 Redevenţă Lei/ora 1.48 1.69 114.41 

1.9 Cheltuieli cu protecţia mediului Lei/ora 

1.10 Alte cheltuieli cu servicii executate de terti din care: Lei/ora 63.95 73.17 114.41 
1.1.0.1. Campanii de informare si constientizare Lei/ora 

1.10.2. Inchiriere de utilaje /autospeciale/mijloace de transport Lei/ora 

1.10.3. Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizari Lei/ora 2.57 2.94 114.41 

1.10.4. Alte cheltuieli Lei/ora 61.38 70.22 114.41 

1.11 
Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, 
penalitati, despaqubiri. donatii si sponsorizari 

Lei/ora 18.49 21.15 114.41 

2 Cheltuieli de natura salariala din care: Lei/ora 79.06 90.46 114.41 
2.1 Salarii Lei/ora 74.88 85.67 114.41 
2.2 Contributie asiguratorie pentru munca( CAM) Lei/ora 1.68 1.93 114.41 
2.3 Contributie la fondul pentru handicap Lei/ora 

2.4 Alte drepturi asimilate salariilor Lei/ora 2.50 2.86 114.41 

I Total cheltuieli de exploatare (1 + 2) Lei/ora 253.97 283.33 
II Cheltuieli financiare Lei/ora 
Ill Cheltuieli Totale (I + II) Lei/ora 253.97 283.33 111.56 

IV Profit (CT x r%) Lei/ora 22.86 25.50 111.56 

V Valoarea totala a prestatiei (III + IV) Lei/ora 276.83 308.83 111.56 

VI Suprafata/volumul/cantitatea programata Lei/ora 1.00 1.00 0.00 

VII Tarif (VNI) Lei/ora 276.83 308.83 111.56 

viiI TVA 
ix TARIF, INCLUSIV TVA ,) 

Director Gene'ral 
Sburlis Mariuk 

Director Econorn" 
Nicolae Mar 



S.C. SALUBRIS S.A. 

l I Ajustare 
114,41% Indicele preturilor de consum lanuarie 2023 (ultimul comunicat INSSE)- Februarie 2022 (data depunerii ultimei cereri de modificare) 
Anexa 2.1 la Ordinul ANRSC nr. 640/2022 
Zi nelucratoare timp de zi - Sambata - Duminica si sarbatorile legale interval orar 07.00 - 19.00 
Tariful nu include costul cu achizitia materialului antiderapant 

FISA DE FUNDAMENTARE TARIF DESZAPEZIRE UTILAJ CU LAMA SI SARARITA (Zi lucratoare timp de zi) 

. 
Nr. Crt. Elemente de cost UM 

Fundamentarea 
anterioăra 

aprobata 
PROPUS lei/AN IPC 114,41% 

1 Cheltuieli materiale, din care: Lei/ora 186.39 206.00 110.52 
1.1 Carburanti aditivi si lubrifianti Lei/ora 50.29 50.29 0.00 
1.2 Cheltuieli cu utilitatile din care Lei/ora 0.00 0.00 0.00 

1.2.1. Energie electrica tehnologica Lei/ora 
1.2.2. Energie electrica activitati administrative Lei/ora 
1.2.3. Alimentare cu apa si canalizare ape uzate Lei/ora 
1.2.4. Alte utilitati Lei/ora 

1.3 
Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport,
utilaje, instalatii si echipamente 

Lei/ora 

1.4 Materii prime si materiale consumabile Lei/ora 10.89 12.46 114.41 
1.5 Echipament de lucru şi protectia muncii Lei/ora 0.40 0.46 114.41 
1.6 Reparatii si intretinere, din care Lei/ora 0.00 0.00 

1.6.1. Reparatii si intretinere in regie Lei/ora 
1.6.2. Reparatii si intretinere cu tertii Lei/ora 

1.7 
Amortizarea autospecialelor, utilajelor instalatiilor si a 
mijloacelor de transport 

Lei/ora 29.41 33.65 114.41 

1.8 Redeventă Lei/ora 1.48 1.69 114.41 

1.9 Cheltuieli cu protectia mediului Lei/ora 

1.10 Alte cheltuieli cu servicii executate de terti din care: Lei/ora 75.43 86.30 114.41 
1.10.1. Campanii de informare si constientizare Lei/ora 

1.10.2. Inchiriere de utilaje /autospeciale/mijloace de transport Lei/ora 

1.10.3. Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizari Lei/ora 2.57 2.94 114.41 

1.10.4. Alte cheltuieli Lei/ora 72.86 83.36 114.41 

1.11 
Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, 
penalitati, despagubiri, donatii si sponsorizari 

Lei/ora 18.49 21.15 114.41 

2 Cheltuieli de natura salariala din care: Lei/ora 125.00 143.01 114.41 
2.1 Salarii Lei/ora 119.80 137.06 114.41 

2.2 Contributie asiguratorie pentru munca( CAM) Lei/ora 2.70 3.08 114.41 

2.3 Contributie la fondul pentru handicap Lei/ora 

2.4 Alte drepturi asimilate salariilor Lei/ora 2.50 2.86 114.41 

I Total cheltuieli de exploatare (1 + 2) Lei/ora 311.39 349.01 

II Cheltuieli financiare Lei/ora 
III Cheltuieli Totale (I + II) Lei/ora 311.39 349.01 112.08 

IV Profit (CT x r%) Lei/ora 28.02 31.40 112.06 

V Valoarea totala a prestatiel (III + IV) Lei/ora 339.41 380.41 112.08 

VI Suprafata/volumul/cantitatea programata Lei/ora 1.00 1.00 0.00 

VII Tarif (VNI) Lei/ora 339.41 380.41 112.08 

VIII TVA 
IX TARIF, INCLUSIV TVA 

Director General 
Sburlis Marius 

Director Economic 
Nicolae Maria 



S.C. SALUBRIS S.A. 

151 Ajustare 
114,41% Indicele preturilor de consum lanuarie 2023 (ultimul comunicat INSSE)- Februarie 2022 (data depunerii ultimei cereri de modificare) 
Anexa 2J la Ordinul ANRSC nr. 640/2022 
Zi nelucratoare timp de noapte -Sambata Duminica si sarbatorile legale interval orar 19.00 - 07.00 
Tariful nu include costul cu achizitia materialului antiderapant 

FISA DE FUNDAMENTARE TARIF DESZAPEZIRE UTILAJ CU LAMA SI SARARITA (Zi nelucratoare timp de noapte) 

Nr. Crt. Elemente de cost UM 
Fundamentarea 

'anterioara 
.. eprobata 

PROPUS lei/AN 
. 

IPC 114,41% 

1 Cheltuieli materiale, din care: Lei/ora 194.05 214.77 110.68 
1.1 Carburanti aditivi si lubrifianti • Lei/ora 50.29 50.29 0.00 
1.2 Cheltuieli cu utilitatile din care Lei/ora 0.00 0.00 0.00 

1.2.1. Energie electrica tehnologica Lei/ora 
1.2.2. Energie electrica attivitati administrative Lei/ora 
1.2.3. Alimentare cu apa si canalizare ape uzate Lei/ora 
1.2.4. Alte utilitati Lei/ora 

1.3 
Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, 
utilaje, instalatii si echipamente 

Lei/ora 

1.4 Materii prime si materiale consumabile Lei/ora 10.89 12.46 114.41 
1.5 Echipament de lucru şi protecjia muncii Lei/ora 0.40 0.46 114.41 
1.6 Reparatii si intretinere, din care Lei/ora 0.00 0.00 

1.6.1. Reparatii si intretinere in regie Lei/ora 
1.6.2. Reparatii si intretinere cu tertii Lei/ora 

1.7 
Amortizarea autospecialelor, utilajelor instalatiilor si a 
mijloacelor de transport 

Lei/ora 29.41 33.65 114.41 

1.8 Redevenţă Lei/ora 1.48 1.69 114.41 

1.9 Cheltuieli cu protecţia mediului Lei/ora 

1.10 Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi din care: Lei/ora 83.09 95.06 114.41 

1.10.1. Campanii de informare si constientizare Lei/ora 

1.10.2. Inchiriere de utilaje /autospeciale/mijloace de transport Lei/ora 

1.10.3. Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizari Lei/ora 2.57 2.94 114.41 

1.10.4. Alte cheltuieli Lei/ora 80.52 92.12 114.41 

1.11 
Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, 
penalitati. despaoubiri. donatii si sponsorizari 

Lei/ora 18.49 21.15 114.41 

2 Cheltuieli de natura salariala din care: Lei/ora 155.62 178.04 114.41 

2.1 Salarii Lei/ora 149.75 171.33 114.41 

2.2 Contributie aSiguratOrie pentru munca( CAM) Lei/ora 3.37 3.85 114.41 

2.3 Contributie la fondul pentru handicap Lei/ora 

2.4 Alte drepturi asimilate saIariilor Lei/ora 2.50 2.86 114.41 

I Total cheltuieli de exploatare (1 + 2) Lei/ora 349.67 392.81 

II Cheltuieli financiare Lei/ora 
III Cheltuieli Totale (I + II) Lei/ora 349.67 392.81 112.34 

IV Profit (CT x r%) Lei/ora 31.47 35.35 112.34 

V Valoarea totala a prestatiei (III + IV) Lei/ora 381.14 428.16 112.34 

VI Suprafatalvolumul/cantitatea programata Lei/ora 1.00 1.00 0.00 

Vil Tarif (VNI) Lei/ora 381.14 428.16 112.34 

VIli TVA 
IX TARIF, INCLUSIV TVA 

Director Genera 
Sburlis Marius, 

Director Economic: 
Nicolae Maria 



S.C. SALUBRIS S.A. 

Aiustare 
114,41% Indicele preturilor de consum lanuarie 2023 (ultimul comunicat INSSE)- Februarie 2022 (data depunerii ultimei cereri de modificare) 
Anexa 2.1 1a Ordinul ANRSC nr. 640/2022 
Tarif aplicat conform planului de masuri pentru deszapezire, pentru utilajele cu lama si sararita mobilizate cu personal, in afara orelor de deszapezire efectiva 

FISA DE FUNDAMENTARE TARIF STATIONARE DESZAPEZIRE UTILAJ CU LAMA SI SARARITA 

(mobilizare logistica conform plan masuri deszapezire) 

Nr. Crt. Elemente de cost UM 
Fundamentarea 

anterioara 
aprobata 

• 
PROPUS lei/AN IPC 114,41% 

1 Cheltuieli materiale, din care: Lei/ora 50.66 57.96 114.41 

1.1 Carburanti aditivi si lubrifianti Lei/ora 
1.2 Cheltuieli cu utilitatile din care Lei/ora 

1.2.1. Energie electrica tehnologica Lei/ora 
1.2.2. Energie electrica activitati administrative Lei/ora 
1.2.3. Alimentare cu apa si canalizare ape uzate Lei/ora 
1.2.4. Alte utilitati Lei/ora 

1.3 
Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, 
utilaje, instalatii si echipamente 

Lei/ora 

1.4 Materii prime si materiale consumabile Leitora 
1.5 Echipament de lucru şi protectia muncii Lei/ora 0.19 0.22 114.41 

1.6 Reparatii si intretinere, din care Lei/ora 
1.6.1. Reparatii si intretinere in regie Lei/ora 
1.6.2. Reparatii si intretinere cu tertii Lei/ora 

1.7 
Amortizarea autospecialelor, utilajelor instalatiilor si a 
mijloacelor de transport 

Lei/ora 29.41 33.65 114.41 

1.8 Redevenţă Lei/ora 1.48 1.69 114.41 

1.9 Cheltuieli cu protecţia mediului Lei/ora 

1.10 Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi din care: Lei/ora 19.58 22.40 114.41 

1.10.1. Campanii de informare si constientizare Lei/ora 

1.10.2. Inchiriere de utilaje /autospeciale/mijloace de transport Lei/ora 

1.10.3. Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizari Lei/ora 2.57 2.94 114.41 

1.10.4. Alte cheltuieli Lei/ora 17.01 19.46 114.41 

1.11 
Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, 
penalitati despapubiri, donatii si sponsorizari 

Lei/ora 

2 Cheltuieli de natura saIariala din care: Lei/ora 36.95 42.27 114.41 

2.1 Salarii Lei/ora 34.91 39.94 114.41 

2.2 Contributie asiguratorie pentru munca( CAM) Lei/ora 0.79 0.90 114.41 

2.3 Contributie la fondul pentru handicap Lei/ora 

2.4 Alte drepturi asimilate salariilor Lei/ora 1.25 1.43 114.41 

I Total cheltuieli de exploatare (1 + 2) Lei/ora 87.60 100.23 114.41 

II Cheltuieli financiare Lei/ora 

III Cheltuieli Totale (I + II) Lei/ora 87.60 100.23 114.41 

IV Profit (CT x r%) Lei/ora 7.88 9.02 114.41 

v Valoarea totala a prestatiei (III + IV) Lei/ora 95.49 109.25 114.41 

Vi Suprafata/volumul/cantitatea programata Lei/ora 1.00 1.00 0.00 

vii Tarif (VNI) Lei/ora 95.49 109.25 114.41 

VIII TVA 
IX TARIF, INCLUSIV TVA 

• 
Director General 

Sburlis Marius 

Director Econom.
Nicolae Maria ' 



S.C. SALUBRIS S.A. 

Aiustare 
114,41% Indicele preturilor de consum lanuarie 2023 (ultimul comunicat INSSE)- Februarie 2022 (data depunerii ultimei cereri de modificare) 
Norma 167,33 ore/luna 
139,93% Medie sporuri timp de noapte si sarbatori legale 
Anexa 2J la Ordinul ANRSC nr. 640/2022 

FISA DE FUNDAMENTARE TARIF DESZAPEZIRE MANUALA 

Nr.:Ot. Elemente de cost • UM 
Fundamentarea 

anterioara 
aprobata 

• 
PROPUS lei/AN IPC 114,41% 

1 Cheltuieli materiale, din care: Lei/luna 1,329.69 1,521.30 114.41 

1.1 Carburanti aditivi si lubrifianti Lei/luna 
1.2 Cheltuieli cu utilitatile din care Lei/luna 0.00 0.00 0.00 

1.2.1. Energie electrica tehnologica Lei/luna 
1.2.2. Energie electrica activitati administrative Lei/luna 
1.2.3. Alimentare cu apa si canalizare ape uzate Lei/luna 
1.2.4. Alte utilitati Lei/luna 

1.3 
Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, 
utilaje, instalatii si echipamente 

Lei/luna 

1.4 Materii prime si materiale consumabile 12.82 14.67 114.41 
1.5 Echipament de lucru şi protecţia muncii Lei/luna 35.83 40.99 114.41 
1.6 Reparatii si intretinere, din care Lei/luna 0.00 0.00 

1.6.1. Reparatii si intretinere in regie Lei/luna 
1.6.2. Reparatii si intretinere cu tertii Lei/luna 

3..7 
Amortizarea autospecialelor, utilajelor instalatillor si a 
mijloacelor de transport 

Lei/luna 0.00 114.41 

1.8 Redevenţă LeMuna 

1.9 Cheltuieli cu protecţia mediului Lei/luna 

1.10 Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi din care: Lei/luna 1,269.81 1,452.79 114.41 

1.10.1. Campanii de informare si constientizare Lei/luna 

1.10.2. Inchiriere de utilaje /autospeciale/mijloace de transport Lei/luna 

1.10.3. Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizari Lei/luna 7.50 8.58 114.41 

1.10.4. Alte cheltuieli Lei/luna 1,262.31 1,444.21 114.41 

1.11 
Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, 
penalitati, despaqubiri. donatii si sponsorizari 

Lei/luna 11.23 12.85 114.41 

2 Cheltuieli de natura salariala din care: Lei/luna 4,948.18 5,661.21 

2.1 Salarii Lei/luna 4,631.47 5,298.86 114.41 

2.2 Contributie asiguratorie pentru munca( CAM) Lei/luna 104.21 119.22 114.41 

2.3 Contributie la fondul pentru handicap Lei/luna 

2.4 Alte drepturi asimilate salariilor Lei/luna 212.50 243.12 114.41 

i Total cheltuiell de exploatare (1 ::- 2) Lei/luna 6,277.87 7,182.51 

II Cheltuieli financlare Lei/luna 

III Cheltuieli Totale (I + II) Lei/luna 6,277.87 7,182.51 114.41 

IV Profit (CT x r%) Lei/luna 470.84 538.69 114.41 

V Valoarea totala a prestatiei (III + IV) Lei/luna 6,748.71 7,721.20 114.41 

vi Suprafata/volumul/cantitatea programata Lei/ora 167.33 167.33 0.00 

Vii Tarif (VNI) Lei/ora 40.33 46.14 114.41 

Vii 
Tarif imprastiat manual material antiderapant (0,0014 
ore/om/1000 m.P.) 

Lei/1000 
mp/trecere 

56.46 64.60 114.41 

VII 
Tarif curatat zapada afanata grosime 0-15 cm (0,0266 
ore/om/mp) 

Lei/mp 1.07 1.22 114.41 

Vii Tarif curatat zapada afanata grosime 15-30 cm (0,0320 
ore/om/mp) 

. 
Lei/mp 1.29 1.48 114.41 

Vii 
Tarif curatat zapada afanata grosime > 30 cm (0,0533 
ore/om/mp) 

Lei/mp 2.15 2.46 114.41 

VII 
Tarif curatat zapada batatorita grosime 0-15 cm (0,0400 
oretomimp) 

Lei/mp 1.61 1.84 114.41 

Vil 
Tarif curatat zapada batatorita grosime 15-30 cm (0,0530 
ore/om/mp) 

Lei/mp 2.14 2.45 114.41 

Vli 
Tarif curatat zapada batatorita grosime > 30 cm (0,160 
ore/om/mp) 

Lei/mp 6.45 7.38 114.41

Vil Tarif spart gheata grosime 0 - 3 cm (0,10 ore/om/mp) Lei/mp 4.03 4.61 114.41 

Vii Tarif spart gheata grosime 3 - 5 cm (0,133 ore/om/mp) Lei/mp 5.36 6.13 114.41 

Vil Tarif spart gheata grosime 5 - 7 cm (0,20 ore/om/mp) Lei/mp 8.07 9.23 114.41 

VII Tarif spart gheata grosime 7 - 10 cm (0,40 ore/om/mp) Lei/mp 16.13 18.45 114.41 

vii: TVA 
iX TARIF, INCLUSIV TVA 

Director General 
Sburlis Marius 

Director Economic 
Nicolae Maria 



S.C. SALUBRIS S.A. 

l i Alustare 
114,41% Indicele preturilor de consum lanuarie 2023 (ultimul comunicat INSSE)- Februarie 2022 (data depunerii ultimei cereri de modificare) 
Anexa 2.11a Ordinul ANRSC nr. 640/2022 

FISA DE FUNDAMENTARE TARIF Colectat, transportat Deseuri Voluminoase si deseuri rezultate din materiale de constructii - container minim 4 
m.c. 

Nr. Crt. Elemente de cost UM . 
Fundamentarea 

anterioara 
aprobata 

PROPUS lei/AN 
. 

IPC 114,41% 

1 Cheltuieli materiale, din care: Lei/ora 168.98 185.58 109.83 
1.1 Carburanti aditivi si lubrifianti Lei/ora 53.76 53.76 0.00 

1.2 Cheltuieli cu utilitatile din care Lei/ora 
1.2.1. Energie electrica tehnologica Lei/ora 
1.2.2. Energie electrica activitati administrative Lei/ora 
1.2.3. Alimentare cu apa si canalizare ape uzate Lei/ora 
1.2.4. Alte utilitati Lei/ora 

1.3 
Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, 
utilaje, instalatii si echipamente 

Lei/ora 

1.4 Materii prime si materiale consumabile Lei/ora 11.26 12.88 114.41 

1.5 Echipament de lucru şi protectia MunCii Lei/ora 0.19 0.22 114.41 

1.6 Reparatii si intretinere, din care Lei/ora 0.00 0.00 

1.6.1. Reparatii si intretinere in regie Lei/ora 
1.6.2. Reparatii si intretinere cu tertii Lei/ora 

1.7 
Amortizarea autospecialelor, utilajelor instaIatillor si a 
mijloaceIor de transport 

' Lei/ora 25.86 29.59 114.41 

1.8 Redeventă Lei/ora 1.48 1.69 114.41 

1.9 Cheltuieli cu protecţia mediului Lei/ora 

1.10 Alte cheltuieli cu servicii executate de terti din care: Lei/ora 57.92 66.27 114.41 

1.10.1. Campanii de informare si constientizare Lei/ora 

1.10.2. Inchiriere de utilaje /autospeciale/mijloace de transport Lei/ora 

1.10.3. Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizari Lei/ora 5.71 6.53 114.41 

1.10.4. Alte cheltuieli Lei/ora 52.21 59.73 114.41 

1.11 
Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, 
penalitati, despaqubiri, donatii si sponsorizari 

Lei/ora 18.51 21.18 114.41 

2 Cheltuieli de natura salariala din care: Lei/ora 42.27 48.36 114.41 

2.1 SaIarii Lei/ora 40.12 45.90 114.41 

2.2 Contributie asiguratorie pentru munca( CAM) Lei/ora 0.90 1.03 114.41 

2.3 Contributie la fondul pentru handicap Lei/ora 

2.4 Alte drepturi asimilate salariilor Lei/ora 1.25 1.43 114.41 

I Total cheltuieli de exploatare (1 + 2) Lei/ora 211.25 233.95 

II Cheltuieli financiare Lei/ora 
111 Cheltuieli Totale (I + II) Lei/ora 211.25 233.95 110.74 

IV Profit (CT x ") Lei/ora 21.13 23.39 110.74 

V Valoarea totala a prestatiei (III + IV) Lei/ora 232.38 257.34 110.74 

VI Suprafata/volumuI/cantitatea programata Ore/cursa 1.38 1.38 0.00 

VII Tarif (VNI) fara costul eliminarii/tratarii Lei/cursa (4m.c.) 320.68 355.13 110.74 

vii 
Tarif (VNI) fara costul eliminarii/tratarii transport minim 4 
m.c 

Le 
. 
i/m.c. 80.17 88.78 110.74 

VIII Tarif (VNI) inclusiv costul eliminarii/tratarii Lei/m.c. 379.97 388.58 102.27 

VIII TVA 
IX TARIF, INCLUSIV TVA 

Cost colectare / ora 257,34 
Cursa colectare - depozitare 83 min = 1,38 ore 
Cost colectare / ora 257,34 x 1,38 ore/cursa = 355,13 lei cursa 

Varianta 1 

Varianta 2 

Cost 355,13 lei/cursa + Costul eliminarii/tratarii conform Tichet cantar CMID Balteni in cazul incheiereii unui contract separat pentru Depozitare Deseuri 

Cost cursa 355,13 lei/cursa /4 mc = 88,78 lei/mc + costul depozitarii/tratarii 
Container 5 mc 
Coeficient umplere 80 % 
Densitate deseuri 2000 kg/mc 
Eliminare deseuri 149,90 x 2 = 299,80 lei/mc 
Cost total 388,58 lei/mc 
Varianta 2 se aplica numai pentru volume colectate de minim 4 mc/cursa 

Director General 
Sburlis Marius 

Director Economic rft.• 

11( 
Nicolae Maria 



S.C. SALUBRIS S.A. 

151 Ajustare 
114,41% Indicele preturilor de consum lanuarie 2023 (ultimul comunicat INSSE)- Februarie 2022 (data depunerii ultimei cereri de modificare) 
Anexa 2J la Ordinul ANRSC nr. 640/2022 

FISA DE FUNDAMENTARE TARIF Colectat, transportat Deseuri Voluminoase si deseuri rezultate din materiale de constructii 
- sac 40 kg 

Nr. Crt. Elemente de cost UM 
Fundamentarea 

anterioara 
aprobata 

PROPUS lei/AN IPC 114,41% 

1 Cheltuieli materiale, din care: Lei/ora 180.42 198.67 110.12 
1.1 Carburanti aditivi si lubrifianti Lei/ora 53.76 53.76 0.00 
1.2 Cheltuieli cu utilitatile din care Lei/ora 

1.2.1. Energie electrica tehnologica Lei/ora 
1.2.2. Energie electrica activitati administrative Lei/ora 
1.2.3. Alimentare cu apa si canalizare ape uzate Lei/ora 
1.2.4. Alte utilitati Lei/ora 

1.3 
Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, 
utilaje, instalatii si echipamente 

Lei/ora 

1.4 Materii prime si materiale consumabile Lei/ora 11.26 12.88 114.41 

1.5 Echipament de lucru şi protecţia muncii Lei/ora 0.61 0.70 114.41 
1.6 Reparatii si intretinere, din care Lei/ora 0.00 0.00 

1.6.1. Reparatii si intretinere in regie Lei/ora 
1.6.2. Reparatii si intretinere cu tertii Lei/ora 

1.7 
Amortizarea autospecialelor, utilajelor instalatiilor si a 
mijloacelor de transport 

Lei/ora 25.86 29.59 114.41 

1.8 Redevenţă Lei/ora 1.48 1.69 114.41 

1.9 Cheltuieli cu protecţia mediului Lei/ora 

1.10 Alte cheltuieli cu servicii executate de terti din care: Lei/ora 68.86 78.78 114.41 
1.10.1. Campanii de inforrnare si constientizare Lei/ora 

1.10.2. Inchiriere de utilaje /autospeciale/mijloace de transport Lei/ora 

1.10.3. Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizari Lei/ora 5.71 6.53 114.41 

1.10.4. Alte cheltuieli Lei/ora 63.15 72.25 114.41 

1.11 
Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, 
penalitati, despaqubiri, donatii si sponsorizari 

Lei/ora 18.59 21.27 114.41 

2 Cheltuieli de natura salariala din care: Lei/ora 85.22 97.50 114.41 

2.1 Salarii Lei/ora 79.68 91.16 114.41 

2.2 Contributie asiguratorie pentru munca( CAM) Lei/ora 1.79 2.05 114.41 

2.3 Contributie la fondul pentru handicap Lei/ora 

2.4 Alte drepturi asimilate salarillor Lei/ora 3.75 4.29 114.41 

I TotaI cheltuieli de exploatare (1 + 2) Lei/ora 265.64 296.18 111.49 

II Cheltuieli financiare Lei/ora 
III Cheltuieli Totale (I + II) Lei/ora 265.64 296.18 111.49 

IV Profit (CT x r%) Lei/ora 26.56 29.61 111.49 

V Valoarea totala a prestatiei (III + IV) Lei/ora 292.20 325.79 111.49 

vi Suprafataivolumul/cantitatea programata Ore/cursa 1.38 1.38 0.00 

VII Tarif (VxVI) fara costul eliminarii/tratarii Lei/cursa (4m.c.) 403.24 449.59 111.49 

Villa Tarif (VIINI) fara costul eliminarii/tratarii Lei/m.c. 100.81 112.40 111.49 

Villb Tarif (VIINI) inclusiv costul eliminarii/tratarii Lei/m.c. 400.61 412.20 102.89 

VIIIc Cost sac Leilbuc 2.47 2.47 0.00 

IX Tarif VIIIb/25 Lei/sac 40 I 16.02 16.49 102.89 

X TARIF (IX+X) Lei/sac 40 I 18.49 18.96 102.51 

XI TVA 
XII TARIF, INCLUSIV TVA 

Cost colectare / ora 325,79 
Cursa colectare - depozitare 83 min = 1,38 ore 
Cost colectare / ora 325,79 x 1,38 ore/cursa = 449,59 lei cursa 

Cost colectare la sac cantitati pana in 4 mc 

SAC sarcina MAX 40 kg, (INCLUDE COSTUL DE COLECTARE SI DEPOZITARE/TRATARE/ELIMINARE) 

Costuri 25 saci inscriptionati cu volum maxim de umplere 40 I = 2.47 x 25 = 61,75 lei m.c 

Cost transport 449,59 lei/cursa / 4 m.c = 112,40 lei/m.c 

Cost depozitare/tratare/eliminare 1 m.c = 149,9 * 2 = 299.80 lei 

Cost / sac = (61,75 + 112,40 + 299,80) /25 = 18,96 lei/sac 
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CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE 
SALUBRIZARE DIN MUNICIPIUL SLATINA 

NR. 

CONCEDENT: CONSIL1UL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
SLATINA 

CONCESIONAR: S.0 SALUBRIS S.A. SLATINA 

• 



CAPITOLUL I 
Părti contractante 

intre Consiliul Local al Municipiului Slatina cu sedittl in localitatca Slatina, str. 
Mihai Kogalniceanu nr.1, udctul, Olt, telefon/fax 0249/439377 0249/439336, cod fiscal 
4394811, reprezentat prin domnul Darius Bogdan Vilcov — Primar al Municipiului Slatina in 
calitate de concedent, pe de o parte, 

şi 
SC .SALUBRIS S.A. , cu sediuI in Slatina, str. Ionascu, nr. 9, judetul Olt, telefon/fax 

0249414693, nu.măr de inmatriculare 328/11.98/1994, codul unic. de inregistrare RO 
6516214, reprezentată prin domnul Nandor Katona, Presedinte al Consilului de 
A.dministratie, In calitate de concesionar, 
privind regimul concesiunilor şi al Hotărării Consiliului Local al Municipiului Slatina de 
aprobare a concesionării nr. 303/2009 s-a incheiat prezentul contract de concesiune. 

CAPTOLUL11
Obiectul contractului de concesiune 

Art. 

Obiectul contractului de concesiune este prestarea serviciul public de salubrizare in 
conformitatc cu obiectivele beneficiarului. 

Art. 2 

Senficiile publice de salubrizare concesionate cuprind următoarele activităti: 

- Precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipalc, inclusiv a deşeurilor 

toxice periculoase din deşeurile men.ajere, cu exceptia celor cu redm special din 
municipiul Slatina, 
- Măturatul; spălatul, stropirca şi intretinerea căilor publice din municipiul Slatina 
- Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite 
de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere ( 
mobilier, DEEE etc.) din municipiul Slatina 

Curătarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi mentinerea în functiune a 
acestora pe timp dc polci sau de inghet din municipiul Slatina 
- Colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităti de constructii 
şi demolări din municipiul Slatina 
- Organizarea prelu.crarii, neutralizarii şi valorificării materiale si energetice a 
deşeurilor municipale din tnunicipiul Slatina 
- Sortarea deseurilor municipale din municipiul Slatina 



Art. 3 

Obieetivele concedentului sunt: 
a) promovarea calitătii şi eficientei acestor senleii; 
b) dczvoltarea durabilă a serviciilor; 
c) protecţia rnediului inconjurător 

d) asigurarea calităţii şi continuitătii serviciului; 
c) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea servichalui prestat; 
f) sccuritatea serviciului; 

Art. 4 

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar in derularea concesiunii sunt 
următoarele: 

a) bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concendentului, 
la expirarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au facut obiectul 
conecsiunii, precum şi cele care au rezultat în urrna investitiilor impuse prin caietul de 
sarcini. Anexa nr. 1 la prezentul contract; 
b) bunuri de preluare carc vor t predate concedentului la expirarea contractului de 
concesiune contra cost, valoarea stabilindu-se de părţile contractante de comun acord; 
c) bunuri proprii care aPartin concesionarului şi au fost folosite de către acesta pe durata 
concesiunii pentru prestarea serviciului concesionat, prezentate în Anexa nr. 2 

CAPITOLUL III 
Dispozitii generale 

Art. 5 

Contractul de concesiune are ca ancxe obligatorii .următoarele: 

a) bunuri de retur si procesul-verbal de predarc-preluare a serviciului public de salubrizare 
delce,at (Anexa nr. 1); 

bunurile proprii folosite de concesionar pentru prestarea activitatilor ce fac obiectul 
contractului (Anexa nr: 2) 
c) caictul de sarcini (Anexa nr. 3); 
d) oferta tehnică (Anexa nr. 4); 
e) oferta financiară (Anexa nr. 5); 
f) investitiile dc realizat asumate de catre concesionar (Anexa nr.6). 

Art. 6 

(1) Autoritatea administraţiei publice locale, Consiliul Local al Municipiului Slatina. 
păstrcază preroQativele privind adoptarea politici.lor şi a strategiilor de dezvoltare a 



serviciilor publice de salubrizare, precum şi dreptul de a urmări, de a controla şi de a 
supraveghea hideplinirea obligatiilor privind realizarea serviciilor publice de salubrizare: 
a) respectarea şi indeplinirea obligathlor contractuale asumate de operatorul de salubrizare; 
b) calitatea serviciilor prestatelfurnizatc ia nivelul indicatorilor de performantă stabiliti; 
c) parametrii serviciilor furnizatelprestate; 
d) modul de administrare, exploatare, conservare şi mentinere in functiune, dezvoltare şilsau 
modernizare a infrastructurii edilitar-urbanc aferente serviciilor publice de salubrizare, 
incredintată prin contractul de concesiune; 
e) respectarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare. 

(2) Tarifele acceptate sunt ceie prezentate in oferta castigatoare. Aceste tarife se vor 
actualiza in cazul schimbarii echilibrului contractual, cu respectarea Orchnului ANRSC nr. 
10912007 .privind Nonnele metodologice de stabilire, ajustare sau modifIcare a tarifelor 
pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatiior, la cererea 
concesionarului scrviciului de salubrizarc, eu aprobarea prealabilă a Consiliului Local al 
Municipiului Slatina. 
Tarifele se constituie in Anexa nr.5 la prezentul contract. 

11) CAPITOLUL IV 
Termenul 

Art. 7 

(.1 )Durata contractului de concesiunc este de 25 (douazecisicinci) ani calendaristici, 
incepănd de la data intrarii in vigoare a contractului. 

(2)Pe intreaga durată a conccsionării, se interzice operatorului subconcesionarea 
activitătilor componente ale serviciilor publice de salubrizare din municipiul Slatina 

Art. 8 

Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult 
jumatate din durata initiala, la cercrea concesionarului si doar cu acordul expres si 
prealabil al concedentului, incheindu-se în acest sens un act aditional cu cel putin 6 luni 
Mainte de inectarea acestui contract. 

Art.9 

Contractul intra in viQoare la data de 01.09.2010. 

CAPITOLUL V 
Redevenţa, garantie de bună executie, cuantum şi rnod de plată 

Art. 10 

(1) Redeventa anuala este de 35.000 euro, suma care se va plăti în lei la cursul BNR din ziva 



• 

• 

plăţii, plata făcandu-se conform art.10 (2) din contract. 
(2) Suma prevazuta la art. 10 (I) se va achita plati, în rate egale semestriale, termenul 
scadent fiind cel tarziu data de 31 ianuarie şi 31 iulie a fiecarui an pentru anul in curs, iar 
pentru anul 2010 se va plăti cota aferentă perioadel din contract. Suma prevazută cu titlu de 
redevenţă se va plati prin ordin de plata In contul nr. R097 TREZ 5062 1300 205X XXXX 
deschisla Trezoreria Slatina. 
(3) Neplata redevenţei sau executarea cu intarizere a acestei obligaţii dă dreptul 
concedentului să calculeze dobanzile şi penalităţile prevazute la art. 18 (1) din prezentul 
contract. Ordinea de acoperire a debitelor va fi cea specificată in legislaţia in materie (Cod 
procedură fiscală). 

(4) Concesionarul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului in 
termen de 15 de zile de la data incheieril contractului de concesiune. 
(5) Cuanturnul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 5% din suma datorata 
concedentului cu titlu de redeventa pentru un an de activitate. 
(6) Garanţia de bună execuţie se con.stituie prin scrisoare de waranţie bancară. Suma fixă 

reprezentand cota-parte in procent de 5% din suma obligaţiei de plată către concedent, 
datorată pentru anul de activitate. 
(7) Concedentul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, in limita 
prejudiciului creat, dacă concesionarul nu Işi indeplineşte obligaţiile astunate prin prezentul 
contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie concedentul are 
obligaţia de a notifica acest lucru concesionarului, precizănd totodată obligaţiile care nu au 
fost respectate. 

CAPITOLUL VI 
Tarife practicate si formulele de actualizare a acestora. 
Modul de incasare a facturilor 

Art. 11 

(1) Nivelul tarifelor practicate este cel consemnat in Anexa nr. 5 la prezentul contract. 
(2) Tarifele se actualizează la cererea concesionarului, cel măidevreme dupa primul an de 
activitate conform Ordinului ANRSC nr. 109/2007. Pcntru noile tarife, aprobate in prealabil 
dc către Consiliul rocal al Municipiului Slatina se va incheia act adiţional. 

(3) In valoarea tarifelor prezentate mai sus ofertantul isi asuma ac-o—perirea completa a 
tuturor costurilor legate de aceste prestatii. Decontarea si respectiv incasarea facturilor 
se va face in conditiilc legfi, prin „mijloacele legale sPecifice, pe baZa situatillor de 
plata Intocmite de concesionar conform proceselor verbalb de receptie 'confirmăte de 
catre partile contractante. 
(4)Facturarea se face, in baza preţurilor şi tarifelor aprobate potrivit prevederilor 
contractuale. 
(5)Facturile vor fi depuse 'In termen de 5 zile de la data acceptarii situatlilor de plata 
si se deconteaza iri termen de maxim 30 zile de la data primirii lor, prin mijloacele 

de decontare specifice. 
(6) Ncachitarea facturii în termen de maxim 30 zile de la data seadenţei atrage penalităţi de 
intărziere, de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi după data seadenţei 

(7) in cazul In care pe documentul de plată nu se menţionează obiccti.Lp1ăţii, se consideră 



achitate facturile in ordine cronologică. 

CAPITOLUL VII 
Drepturile părtilor 

SECTIUNEA 1: Drepturile concesionarului 

Art. 12 

Operatorul are unnătoarele drepturi: 
1. de a exploata, in mod direct, pe riseul şi pe răspunderea sa, bunurilc, activitătile şi 

serviciile publice de salubrizare ce fac obiectul contractului de concesiune; 
2. de a incasa tariful pentru serviciul public de salubrizare prestat; 
3. de a Intrerupe prestarea serviciului public de salubrizare, in cazul nerespectării obligatiilor 
contractuale de către aut.oritatea administratiei publice locale, cu un preaviz de 90 de zile 
perloada in care concedentul isi poate remedia deficientele; 
4. de a avea exclusivitate, in prestarea activitatilor serviciului publie de salubrizare ce fac 
obiectul prezentului contract, pe aria teritorial administrativa a municipiului Slatina, inclusiv 
în cazul extinderii cu noi cartiere a municipiului Slatina 
5. de a initia modificarea şilsau completarea prezentului contract, in cazul modificării 

reglementărilor şilsau a conditiilor tehnico-economice care au stat la baza Incheicrii acestuia; 
modificările prczentului contract se fac in baza acordului partilor, prin incheicrea de acte 
aditionale, cu acordul prealabil al Consiliului Local al Municipiului Slatina ; 
6. de a aplica tariful aprobat prin. Consiliul Local al Municiplului Slati.na, tarif care poate fi 
verificat anterior de catre organele abilitate, actualizat conform art. 11 din prezentul contract. 
7. de a aplica reglementările legale în domeniu pe parcursul intrării îri vigoare a noilor acte 
normative.. 

SECTIUNEA Drepturile concedentului 

Art. 1.3 

Concedentui are următoarele drepturi: 
t. de a inspecta bunurile concesionate, de a verifica stadiul de realizare a 
precum şi moclul in care este satisfăcut interesul public prin realizarea serviciului public de 
salubrizare, verificând respectarea obligatillor asumate prin contractul de conceslune; 
2. de a modifica în mod unilateral contractul de conceslune din motive exceptionale legate de 
interesul national sau local; 
3. de a stahili programele de reabilitare, ext.indere ,ş i modernizare a existente; 

4. de a coordona proiectarea şi executia lucrărilor de investith in scopul realizării acestora 
intr-o conceptie unitară, corelată cu programele elc dezvoltare economico-socială a 
localitătilor şi de amenajare a teritoriului; 
5. de a aproba studiilc de fezabilitate privind reabilltarea, extinderea şi modernizarea 

dotărilor publice aferente serviciilor publice de salubrizare; 
6. de a-,şi manitesta intentia de a dobăndi bunurilc dc preluare şi de a solleita concesionarului 

Incheierea contnictului de vănzare-cumpă'rare cu privire la aceste bunuri, în termen de 30 de 

•kv 



zile sub sancţiunea decăderii; 

CAPITOLUL VIII 
Obligatiile părtilor 

SECŢIUNEA I: Obligaţiile coneesionarului 

Art. 14 

Coneesionarul are următoarele obligatii: 
obţină de la autoritătile competente: 

a) autorizaţia dc funcţionare, potrivi.t 
b) autorizaţia de functionare eliberată de autoritatea administraţici publice locale; 
c) autorizaţia eliberată de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului; 
d) orice alte avize si autorizatii necesare desfasurarii activitatii prcstate; 
2. să ţină evidenţa contabilă distinctă pentru serviciul de salubrizare care face obiectul 
prezentului contract; 
3. să respecte angajamentele luate prin contractul de concesiune; 
4. să respecte prevederile Regulamentului ,de salubrizare a municipiului Slatina aprobat prin 
FICL cu nr. 16212009; 
5. să servească toti utilizatorii de pe raza municipiului Slatina in conditiile prevederilor 
Regulamentului aprobat; 
6. să raspunda solicitarilor concedentului privind amplasarea, suplimentarea sau reducerea 
numarului de recipienti pentru coleetarea deseurilor menajere pe raza teritoriala a 
municipiului Slatina 
7. să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi A.N.R.S.C. informaţifie solieitate 
şi să asigure accesul la toate informaţiile necesarc in vederea verificării şi evaluării 

functionării şi dezvoltăril serviciilor publice de salubrizare in conformitate cu clauzele 
contractului de delegare şi cu.prevederile legale in vigoare; 
8. să apliee metode performante de manaument carc să conducă la reducerea costurilor de 
operare, inelusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale oferite de normele legal.e în 
vigoare; 
9. să preia de la autorităţile administraţiei publice locale, pe bază de proces-verbal de 
predare-preluare bunurile de preluare prevăzutc în Anexa nr. I; 
10. să efectueze serviciul public de sal.ubrizare conform prevederilor caietului de sareini, îri 
condiţii de ca.litate şi eficienţă.; 

11. să fundamenteze şi să supună aprobării C.L. tarifele ce vor fi utilizate in activitatea de 
salubrizarc; 
.12. să nu subeoncesioneze bunurile care fac obiectul concesiunii; 
13. să plă'tească redeventa la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit in contractul de 
concesiune; 
14. să ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur, astfel incăt, la incheierea 
contractului de concesiune„ capacitatea concedentulut de a realiza serviciul public de 
salubrizare să fie cel puţin egală cu cea existentă la data intrării în viaoare a. contractului; 
15. să transmită concedentului modificările de patrimoniu apărute in cursul anului, precum şi 

u5R1 



situaţia patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a ficcărui an 
pentru inregistrarea în contabilitatea concedentului; 
16. să restituic bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit ,şi libere de oricc 
sarcini, la îneetarea contractului de concesiune; 
17. la incetarea contractului de concesiune din alte cauze decât termenul, forţa majoră şi 

inţelegerea părţilor, operatorul este obligat să asigure continuitatca prestării activităţii în 
condiţiile stipulate în contractul de concesiune, până la preluarea accsteia de către concedent, 
dar nu mai mult de 90 de zile; 
18. să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se impun 
pentru asigurarea continuităţii activităţii; 

19. să ia măsurile necesare privind igiena, siQuranta la locul de muncă şi normele de 
protecţie a muncii; 
20. să predea la incheierea contractului de concesiune toată documentaţia tehnico-economică 

referitoare la serviciul gestionat; 
2.1. să realizeze prin aport propriu investiţiile asumate prin oferta Anexa nr. 6: 
22. să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice 
(protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, co.ndiţii de siguranţă în exploatarc, 
protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului 
etc.) în conformitate cu prevederile caietului de sarcini; 
23. la incetarea contractului de concesiune să incheie cu concedentul un contract de vânzare-
cumpă'rarc având ca obiect bunurile de preluare prevăzute ca atare în caietul de sarcini şi 

stabilite prin prezentul contract de concesiune, în privinţa cărora concedentul şi-a manifestat 
intenţia de a le dobandi: 
24. în cazul în care concesionarul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze 
dc natură să conducă la iMposibilitatea realizării activităţii ori serviciului public, va notifica 
de indată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarca 
continuităţii activităţii sau serviciului public; 
25. concesionarul işi va desfăşura activitatea cu respectarea strictă a Legislaţiei şi Normelor 
în vigoare, precum şi în acord cu legislaţia Uniunii. Europene privind asiQurările obligatorii 
pentru activitătile componente ale serviciilor publice de salubrizare şi exploatarea 
mijloacelor fixe specifice; 
26. concesionarul este obligat de a Incheia şi onora contractele de asigurări pentru mijloacele 
din patrimoniul puhlic, confortn legislaţiei în vigoare privind asigurările, cât şi a acelor 
prevedcri Icgale care vor apărea pe toată durata contractului de concesiune: 
27. intreaga acti-vitate se va desfăşura pe baza unor progratne de verificări, recepţii, garanţii 

intocmite de către concedent. 
28. concesionarul îşi va desfăşura activitatea cu asigurarea 'indeplinirii prograrnelor de lucru 
conform frecvenţelor solicitate in caietul de sarcini. Concesionarul va intocmi lunar 
proQramul de lucru, pe care îl va supune aprobării conform prevederilor caietului de sarcini. 

29. concesionarul este obligat, să pună la dispoziţia orQanizatorilor unor acţittni de 
salubrizare, igienizare, iniţiate de către organizaţii non-guvernamentale a mijloacelor tehnice, 
utilaje specifiee şi mijloace de transport aflate în dotare şi incluse în infrastructura serviciilor 
publice de salubrizare, în condiţiile rccuperării de la organizator a cheltuiclilor efectuate; 

30. Conccsionarul va prelua toate riscurile provenite din desfasurarea activitatii de 
salubrizare. 



SECTIUNEA Obligaţiile concedentului 

Art. 15 

Concedentul are următoarele obligatii: 

1. să predea concesionarului la data intrării 1n vigoare a contractului de concesiunc toate 
bunurile, instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente intregli activităti, cu inventarul 
existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces-vcrbal de predare-preluare; 
2. să notifice părtilor interesate informatii referitoare la incheierea prezentului contract dc 
concesiune; 
3. sa plateasca la scadenta contravaloarea servicillor prestate de concesionar co.nform 
situatillor de lucrari lunare; 
4, să facilitcze operatorului autorizarea lucrărilor şi investitillor pe domeniul public şi privat, 
in conformitate cu reglementările legale in vigoare; 
5. să-şi asume pe perioada derulării contractului de concesiune toate responsabilitătilc şi 

obligattile ce decurg din calitatea sa de proprietar, cu exceptia celor transferate in mod 
explicit in sarcina operatorului prin contractele de concesiune; 
6. să ia toate măsurile pentru Inlocuirea bunurilor scoase din uz, in aşa fel incăt să se păstreze 
capaeitatea de a realiza serviclul public de salubrizare; 
7. să nu-I tulbure pe concesionar 1n excrcitiul drepturilor rezultate din prezentul contract dc 
concesiune; 
8. sa asigure concesionarului pe perioada desfasurarii contractului dreptul de exclusivitatc, 
privind activitatile serviciului public de salubrizare ce fac obiectul prezentului contract, pc 
aria teritorial administrati a a municipiului Slatina, inclusiv in cazul extinderii cu noi 
cartiere a municipiului Slatina; 
9. să nu modifice in mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute 

expres de lege si de prezentul contract; 
10. să notifice concesionarului aparitia oricăror Imprejurări de natură să aducă atingere 
drepturilor concesionarului 
11. să verifice permanent modul dc efectuare a prestatiel; 
12. sa plateasca la scadenta contravaloa.rea serviciilor prestate de concesionar conform 
situatiilor de lucrari lunare; 
13. să pună in aplicare reglementările legale intrate in vigoare pe parcursul derulărli 

contractului 

CAPITOLUL IX 
Cantitatea şi calitatea serviciflor, indicatori de performanţă 

Art. 16 

(1) Indicatorii minimi de performantă sunt cei stabiliti 1n Rcgulamentul de salubrizare, 
aprobat prin HCL 16212009 
(2) Standardele minime de calitate ale activitătilor şi serviciilor publice prestate sunt cele 
asumate de către concesionar prin ofertă şi se referă la: 



• 

a)precolectarea deşcurilor m.unicipale se va face numai in recipiente standardizate si in 
număr suficient pentru depozitarea temporara a deseurilor intre doua ridicări, cu asigurarea 
ueni rezerve dc capacitate de min. 20%; 
b)dotarea locurilor de depozitare cu recipiente pentru colectarea selectiva a deşeurilor 
municipalc; 
c) personalul care deserveşte autogunoierele sa nu lase resturi de deşeuri pe platforma de 
precolectarcilocul de amplasare a recipientelor; 
d)operatorul sa comunice graficul de colectare utilizatorilor, 
e)sa fie respectat graficul stabilit de ridicarc a deşeurilor rnunicipale; 

dezinfectarea periodica a recipientelor de prceolectare; 
g) transportul deşeurilor municipale sa se faca cu autogunoiere speciale, ce au o stare 
tehnica si de intretinere buna, personalizate cu numele operatorului; 
h)depozitarea deşeurilor se va face numai iri depozitul de deşeuri al municipiului Slatina; 
i)autogunoierele sa fie dezinfectate periodic de către operator conform normclor sanitare in 
vigoare. 
j) suprafeţele domeniului public cuprinse în prozramul de maturat manual, maturat mecanic, 
stropit, spalat, intTetinere a curateniei„ razuit rigole să fie zilnic în stare de curăţenie prin 
executarea tuturor luerărilor necesare — şi va fi adus la cunoştinţa concedentului inainte de 
inceperea lucrărilor astfel programate. 
k) suprafeţele domeniului public cuprinse în programul de deszapezire manuala, deszapezire 
mecanica, imprastiat material antiderapant să fie mentinute în stare buna de circulatie prin 
executarea tuturor lucrărilor necesare — şi va fi adus la cunoştinţa concedentului inainte de 
inceperea luerărilor astfel programate. 

CAPITOLUL X 
Penalităţi , elauze de reziliere 

Art. 17 

(1 )Neplata redevenţei sau executarea cu intârziere a acestei obligaţii conduce la penalizări de 
pentru fiecare zi de intârziere. 

(2) Neplata facturilor emise de concesionar catre concedent in maxim 30 de zile de la 
primirea acestora de catre concedent atrage -penalizati de 0,1 pentru fiecarc zi de intarziere 
incepand cu prima zi dupa data scadentei 
(3)Pentru incalcari ale conditiilor de executie a operatiilor de salubrizare menajera. 
concesionarul va ti sanctionat din refineri din garantia de btma executie si amenzi acordate 
conform legislatici in vigoare. 
(4)Pentru neexecutarea obligatfilor de salubrizare menajera catre persoanc fizieeljuridice se 
vor prevedea sanctiuni in contractele incheiate intre concesionar si tertii-bcneficiari ai 
concesiun 
(S)Nerealizarea investiţiilor (neprezentarca dotarii minime necesare in priv inta 
materialelorlutilajelor necesare defasurarii activitath in termert de maxim 3 luni de la 
semnarea contractului) propuse şi asumate prin ofertă în cuantumurile stipulate in oferta 
determină rezilierea de plin drept a contractului d.e concesiune 



CAPITOLUL XI 
Politica de menţinere şi reealificare a forţei de muncă, precum şi proteeţia acesteia pe 
durata valabilităţii contractului de concesiune 

Art. 18 

Personalul angajat al conccsionarului beneficiază de toate drepturile prevăzute in 
contractul colectiv sau individual de muncă. Concesionarul va intocmi planuri a.nuale, pe 
categorii profesionale de angajati, in vederea perfecţionării acestora, prin participarea lor la 
cursuri, seminarii, instruiri. 

Numărul anual al angajaţilor concesionarului va fi stabilit de acesta, in functie de 
politicile strategiile acţionariatului, prin eonsultări periodice cu coneed.entul. Persoan.ele 
disponibilizate au dreptul la compensaţii prevăzute de lege sau contracte colective din partea 
concesionarului. 

CAPITOLUL XIII 
Forţa majoră 

Art. 19 

Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sattisi de 
executarea in mod necorespunzător, total sau partial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza 
prezentului contract de concesiune, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
oblic2atiei respective a fost 'cauzată de forţă majoră. 

Partea care invocă forta majoră estc obligată să notifice celeilalte părţi in termen de 5 zile 
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile in vederea limităril consecinţelor 

lui. 
Dacă in termen de 60 de zile de la producere evenimentul respectiv nu incetează, 

părţile au dreptul să-şi notifice incetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune 
fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. 

CAPITOLUL XIV 
Rezilierea contractului de concesiune 

Art. 20 

Rezilicrea de plin drept (pact comisoriu grad IV) a contractului operează: 

• in cazul in care concesionarului i se rctrage atestarea emisă de A.N.R.S.C. privind 
furnizarealprestarea serviciului public de salubrizare sau cănd aceasta nu cste 
prelungită după expirarea termenului pentru care a fost acordată sau cand 
concedentul pierde capacitatea de a exercita serviciul de salubrizare supus 
concesiunii; 

• in cazurile prevazute la art. 17 (5). 



CAPITOLUL XV 
ineetarea contractului 

Art. 21 

(1) Prezentul contract de concesiune incetează 1n următoarele 

a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacă părtile nu convin, in scris, 
prelungirea acestuia in condiţiile precizate; 
b) la dispariţia, dintr-o cauză de fortă majoră, a bunului concesionat sau in cazul 
imposibilitătii obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunţare; 

c) in situatia in care, pe parcursul desfasurarii contractului de concesiune apar rnai mult de 
trei intarzieri consecutive privind plata .redeventei, concedentul are dreptul de a rezilia 
contractul cu plata de catre concesionar a unci sume cc reprezinta clauza penala in cuantum 
de 50% din valoarea totala a redeventel anuale 
d) schimbarea destinatiel sau folosirea in alte scopurl a bunurilor concesionate ca si aferente 
infrastructuri.i serviciilor publice de salubrizare; 
c) subconcesionarea serviciului public de salubrizare; 

(2) La incetarea, din orice cauză, a contractului de conecsiune, bunurile ce au fost utilizate 
de concesionar in derularea concesiunli vor fi repartizate după cum unnează.: 

a) bunuri de retur, conform Anexei nr. 1; 
b) bunuri de preluare; 
c) bunuri proprii, conform Anexel nr. 2. 

CAPITOLUL XVI 
Wăspunderea contractuală 

Art. 22 

Nerespectarea dovedită de către părţile contractante a obl igaţiilor contractuale 
prevăzute in prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părtii in 
culpă. 

Despăgubirile stabilite în sarcina părţii in culpă pentru neindeplinirea oricărela dintre 
obligatille asumate in contractul de concesiune se vor determina pe baza reglementarilor 
stabilite in acesta si a unui unul raport de expertiză, insusit de ambele părţi, eare se va 
intocmi pentru fiecare imprejurare in parte, atunci cănd va fi neccsar. 

CAPITOLUL XVII 
Litigii 

Art. 23 

Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de concesiune sunt d.c 
competenţa instantei judecătoresti de drept comun. 



CAPITOLUL XVIII 
Dispozitii finale 

Art. 24 

Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act adiţional 

incheiat intre părţile contractante, eu acordul prealabil al Consiliului Local al Municipiului 
Slatina. 

Prezentul contract de concesiune impreună cu anexele care fac parte integrantă din. 
cuprinsul său au fost insuşite de către părţi şi reprezintă voinţa acestora. 

Prezentul contract de concesiune intră 1n vigoare la data 01.09.2010 şi a fost inchciat 
în 2 (doua) exemplare 
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