
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
SECRETAR GENERAL
Nr.         din

Instituţia Prefectului - judeţul Ialomiţa

              Secretarul general al  U.A.T. comunică Prefectului  judeţului Ialomiţa, pentru exercitarea
controlului asupra legalităţii, următoarele documente :
- Dispoziţia primarului nr. 19 / 10.02.2020 pentru convocarea Consiliului local Griviţa în şedinţă ordinară
în data  18 februarie 2020;

Nr.
crt.

Numărul 
hotărârii

Consilieri în
funcţie

Consilieri
prezenţi

Rezultatul votului
Pentru împotriva abtineri

1 4 13 12 12 - -
2 5 13 12 12 - -
3 6 13 12 12 - -
4          7 13 12 12 - -
5 8 13 12 12 - -
6 9 13 12 12 - -
7 10 13 12 12 - -
8 11 13 12 12 - -

SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
Dumitru – Marius  DEMETER 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
SECRETAR
Nr.      

CĂTRE,
d-nul VASILE STROE  

Primarul comunei Griviţa

              Secretarul general al U.A.T. comunică primarului comunei Griviţa în vederea luării la cunoştinţă,
pentru exercitarea drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de lege, următoarele documente:

Nr
crt

Continut Obs.

1 Hotărârea nr.4/18.02.2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi 
bugetul activităţilor autofinanţate pentru anul 2020;

2 Hotărârea nr.5/18.02.2020 privind aprobarea actualizării şi modificării 
Regulamentului serviciului de salubrizare,  a Caietului de sarcini pentru delegarea 
gestiunii serviciilor publice de salubrizare şi aprobarea actului adiţional 
nr.1/15.01.2020 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de salubrizare pe raza localităţilor componente ale Asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitare SALUBRIS GROUP 2010;

3 Hotărârea nr.6/18.02.2020 privind aprobarea fişei de fundamentare a tarifului de 
colectare, transport şi depozitare la rampa ecologică a deşeurilor menajere pentru 
populaţie, agenţii economici şi instituţii publice precum şi modificarea taxei speciale
de salubrizare, la nivelul comunei Grivita; 

4 Hotărârea nr.7/18.02.2020 privind aprobarea Contractului de prestări servicii de 
salubrizare pentru populaţie şi aprobarea cotizaţiei şi contribuţiei pentru anul 2020 
ce se va vira către ADI SALUBRIS GROUP 2010 ;

5 Hotărârea nr.8/18.02.2020 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune 
nr.1248/24.07.1995, pentru o perioada de 20 de ani, încheiat între Consiliul local 
Griviţa şi domnul Ghizdeanu Adrian;

6 Hotărârea nr.9/18.02.2020 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-
economici şi a devizului general –faza SF, pentru obiectivul de investiţii de utilitate 
publică de interes local Extindere cimitir Sat Griviţa, comuna Griviţa, judeţul 
Ialomiţa;

7 Hotărârea nr.10/18.02.2020 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-
economici şi a devizului general –faza PT, pentru obiectivul de investiţii 
Modernizare drum comunal DC28 Smirna-Traian, comuna Grivita, judeţul Ialomiţa;

8 Hotărârea nr.11/18.02.2020 pentru desemnarea a doi consilieri locali, ca 
reprezentanţi ai Consiliului local al comunei Griviţa, în Comisia de evaluarea 
performantelor profesionale individuale ale domnului Demeter Dumitru Marius, 
secretar general al unităţii administrativ –teritoriale, comuna Griviţa, judeţul 
Ialomiţa;

SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
Dumitru – Marius  DEMETER 

     



 ROMANIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
      SECRETAR

M I N U T A
Şedinţei din 18 februarie 2020

Prezenţi la şedinţă 12 consilieri din  13  aleşi.
Absenţi : 1 

Nr
crt

C o n ţ i n u t Obs.

1 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi 
bugetul activităţilor autofinanţate pentru anul 2020 ;

12 -”pentru”

2 Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării şi modificării 
Regulamentului serviciului de salubrizare,  a Caietului de sarcini pentru 
delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare şi aprobarea actului 
adiţional nr.1/15.01.2020 privind modificarea Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de salubrizare pe raza localităţilor componente 
ale Asociaţiei de dezvoltare intercomunitare SALUBRIS GROUP 2010;

12 -”pentru”

3 Proiect de hotărâre privind aprobarea fişei de fundamentare a tarifului de 
colectare, transport şi depozitare la rampa ecologică a deşeurilor menajere 
pentru populaţie, agenţii economici şi instituţii publice precum şi modifi-
carea taxei speciale de salubrizare, la nivelul comunei Grivita;

12 -”pentru”

4 Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de prestări servicii de 
salubrizare pentru populaţie şi aprobarea cotizaţiei şi contribuţiei pentru 
anul 2020 ce se va vira către ADI SALUBRIS GROUP 2010;

12 -”pentru”

5 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune
nr.1248/24.07.1995, pentru o perioada de 20 de ani, încheiat între Consiliul
local Griviţa şi domnul Ghizdeanu Adrian;

12 -”pentru”

6 Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-
economici şi a devizului general –faza SF, pentru obiectivul de investiţii de
utilitate publică de interes local Extindere cimitir Sat Griviţa, comuna 
Griviţa, judeţul Ialomiţa;

12 -”pentru”

7 Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-
economici şi a devizului general –faza PT, pentru obiectivul de investiţii 
Modernizare drum comunal DC28 Smirna-Traian, comuna Grivita, judeţul 
Ialomiţa.

12 -”pentru”

8 Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali, ca 
reprezentanţi ai Consiliului local al comunei Griviţa, în Comisia de 
evaluarea performantelor profesionale individuale ale domnului Demeter 
Dumitru Marius, secretar general al unităţii administrativ –teritoriale, 
comuna Griviţa, judeţul Ialomiţa.

12 -”pentru”

SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
Dumitru – Marius  DEMETER 



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. _____din  _____________

PROCES VERBAL

              În conformitate cu prevederile art. 198 alin. 2 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  astăzi____________am procedat la  afişarea următoarelor
acte administrative: 

Nr
crt

Continut Obs.

1 Hotărârea nr.4/18.02.2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi 
bugetul activităţilor autofinanţate pentru anul 2020;

2 Hotărârea nr.5/18.02.2020 privind aprobarea actualizării şi modificării 
Regulamentului serviciului de salubrizare,  a Caietului de sarcini pentru delegarea 
gestiunii serviciilor publice de salubrizare şi aprobarea actului adiţional 
nr.1/15.01.2020 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de salubrizare pe raza localităţilor componente ale Asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitare SALUBRIS GROUP 2010;

3 Hotărârea nr.6/18.02.2020 privindaprobarea fişei de fundamentare a tarifului de 
colectare, transport şi depozitare la rampa ecologică a deşeurilor menajere pentru 
populaţie, agenţii economici şi instituţii publice precum şi modificarea taxei speciale
de salubrizare, la nivelul comunei Grivita;

4 Hotărârea nr.7/18.02.2020 privind aprobarea Contractului de prestări servicii de 
salubrizare pentru populaţie şi aprobarea cotizaţiei şi contribuţiei pentru anul 2020 
ce se va vira către ADI SALUBRIS GROUP 2010;

5 Hotărârea nr.8/18.02.2020 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune 
nr.1248/24.07.1995, pentru o perioada de 20 de ani, încheiat între Consiliul local 
Griviţa şi domnul Ghizdeanu Adrian;

6 Hotărârea nr.9/18.02.2020 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-
economici şi a devizului general –faza SF, pentru obiectivul de investiţii de utilitate 
publică de interes local Extindere cimitir Sat Griviţa, comuna Griviţa, judeţul 
Ialomiţa;

7 Hotărârea nr.10/18.02.2020 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-
economici şi a devizului general –faza PT, pentru obiectivul de investiţii 
Modernizare drum comunal DC28 Smirna-Traian, comuna Grivita, judeţul Ialomiţa;

8 Hotărârea nr.11/18.02.2020 pentru desemnarea a doi consilieri locali, ca 
reprezentanţi ai Consiliului local al comunei Griviţa, în Comisia de evaluarea 
performantelor profesionale individuale ale domnului Demeter Dumitru Marius, 
secretar general al unităţii administrativ –teritoriale, comuna Griviţa, judeţul 
Ialomiţa;

SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
Dumitru – Marius  DEMETER 



                       

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA 

CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

                                                              

                                                             
D O S A R

CUPRINZÂND LUCRĂRILE ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE
18 februarie 2020

ORDINEA DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul activităţilor 
autofinanţate pentru anul 2020. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

SUPLIMENTAT ORDINEA DE ZI CU:
1.Proiect de  hotărâre privind aprobarea actualizării şi modificării Regulamentului serviciului de

salubrizare,   a  Caietului  de  sarcini  pentru  delegarea  gestiunii  serviciilor  publice  de  salubrizare  şi
aprobarea  actului  adiţional  nr.1/15.01.2020  privind  modificarea  Contractului  de  delegare  a  gestiunii
serviciilor  publice  de  salubrizare  pe  raza  localităţilor  componente  ale  Asociaţiei  de  dezvoltare
intercomunitare SALUBRIS GROUP 2010. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

2. Proiect de hotărâre privindaprobarea fişei de fundamentare a tarifului de colectare, transport şi 
depozitare la rampa ecologică a deşeurilor menajere pentru populaţie, agenţii economici şi instituţii 
publice precum şi modificarea taxei speciale de salubrizare, la nivelul comunei Grivita. Iniţiator-Primar 
Stroe Vasile;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de prestări servicii de salubrizare pentru 
populaţie şi aprobarea cotizaţiei şi contribuţiei pentru anul 2020 ce se va vira către ADI SALUBRIS 
GROUP 2010. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.1248/24.07.1995,
pentru o perioada de 20 de ani, încheiat între Consiliul local Griviţa şi domnul Ghizdeanu Adrian. 
Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici şi a devizului 
general –faza SF, pentru obiectivul de investiţii de utilitate publică de interes local Extindere cimitir Sat 
Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Ialomiţa. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici şi a devizului 
general –faza PT, pentru obiectivul de investiţii Modernizare drum comunal DC28 Smirna-Traian, 
comuna Grivita, judeţul Ialomiţa. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali, ca reprezentanţi ai Consiliului 
local al comunei Griviţa, în Comisia de evaluarea performantelor profesionale individuale ale domnului 
Demeter Dumitru Marius, secretar general al unităţii administrativ –teritoriale, comuna Griviţa, judeţul 
Ialomiţa. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

8. Diverse.           





ROMANIA

JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA

SECRETAR GENERAL

Nr. 11 din 27.12.2019

PROCES-VERBAL AFIŞARE PROIECTE HOTĂRÂRI

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 
locală, am procedat astăzi 27.12.2019, la afişarea următorului proiect de hotărâre:

Nr.crt C o n ţ i n u t

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul activităţilor 
autofinanţate pentru anul 2020.

SECRETAR GENERAL AL U.A.T., 

Dumitru- Marius DEMETER 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
SECRETAR GENERAL AL U.A.T.
Nr. 967 din 28.02.2020 

PROCES  VERBAL

   În conformitate cu prevederile art. 138  alin. 17 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3
iulie 2019 privind Codul administrativ, astăzi 28 februarie 2020 am procedat la afişarea procesului verbal
al şedinţei Consiliului local  Griviţa din data de 18  februarie  2020.

   În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 52/2003, republicată,  privind transparenţa
decizională în administraţie astăzi 28 februarie 2020, am procedat la afişarea minutei şedinţei Consiliului
local Griviţa din data 18 februarie 2020.
             

SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
Dumitru – Marius  DEMETER 



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                                     
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA                                       
PRIMAR                

D I S P O Z I Ţ I E
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local Griviţa, 

din data de  18 februarie 2020, orele 08.30

              Primarul comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:
- prevederile art.133 alin. 1, art.134 alin.1, lit.a)  şi art.196 alin.1 lit.b) din  ORDONANŢĂ DE

URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

D I S P U N E:

Art.1 - Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Griviţa în data de 18 februarie
2020 orele  08.30,  la  sediul  Primăriei comunei  Griviţa,  Sala  de  şedinţe, conform  documentului  de
convocare anexat.:

Art. 2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  sunt puse la dispoziţia 
consilierilor locali ai Consiliului Local al Comunei Griviţa în format fizic şi electronic.

Art. 3. Proiectele  de hotărâre  înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege,
se trimit  spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului Local al Comunei Griviţa.

Art. 4. Cu privire la proiectele  de hotărâre  menţionate, se pot formula şi depune amendamente în 
condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire  a  prezentei dispoziții se încredințează Secretarul General 

al U.A.T.
Art. 6.  În conformitate cu prevederile art. 252 alin 1 lit. c), ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului 

administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Ialomiţa pentru exercitarea 

controlului de legalitate.

                      PRIMAR,                                                             
                              Vasile STROE                                           
                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU  LEGALITATE

                                                                                     SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
                                                                                     Dumitru – Marius  DEMETER 



Nr. 19
Din 10.02.2020
Emisă în Griviţa
Ex.  

                                        

  Anexă la Dispoziţia nr. 19 /10.02.2020
a Primarului Comunei Griviţa, Judeţul Ialomiţa

                                                    
C O N V O C A T O R

 În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr.  19 din  10 februarie 2020 sunteţi convocat în şedinţa 
ordinară în data de 18 februarie 2020 ora 08.30, la sediul Primăriei comunei Griviţa, Sala de şedinţe, 
avînd următorul Proiect de  ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul activităţilor 
autofinanţate pentru anul 2020. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

2.Diverse.           

Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  sunt puse la dispoziţia consilierilor 
locali ai Consiliului Local al Comunei Griviţa, în format fizic şi electronic.

Proiectele  de hotărâre  înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege, se 
trimit  spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Griviţa.

Cu privire la proiectele de hotărâre  menţionate,  se pot formula şi depune amendamente în 
condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul  administrativ.                                      

                                                                             
PRIMAR

Vasile STROE 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
Nr. 669 din 10.02.2020

PROCES-VERBAL

încheiat  astăzi  cu  ocazia  afişării dispoziţiei de  convocare  a  şedinţei ordinare  din data  de  18
februarie  2020,  ora 08.30,  în  conformitate  cu  prevederile  art.  135  alin.  4  din  ORDONANŢĂ  DE
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu urmatorul Proiect de  ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul activităţilor 

autofinanţate pentru anul 2020. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

2.Diverse.           

SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
Dumitru – Marius  DEMETER



 
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 18 februarie 2020 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Griviţa.
Consiliul  Local Griviţa a fost  convocat în şedinţă ordinară de către primarul comunei Griviţa,

domnul  Stroe  Vasile  prin  dispoziţia  nr.  19  din  10  februarie  2020   care  stabileşte  data,  ora  şi  locul
desfăşurarii şedinţei precum şi proiectul ordinii de zi. Dispoziţia a fost afişată la sediul Consiliului Local
Griviţa prin grija secretarului.

Participanţi la şedinţă: Bâlbâe Mihail,  Bunica Dumitru,  Damian Dumitru, Dobre Iulian, Dudaş
Cristian  Dorin,  Gavrilă  Ion,  Gradea  George,  Georgescu  Adrian,  Nica  Cornel,  Rotaru  Daniel,  Stan
Marinică şi Vasile Ştefan.

La  şedinţă  a  mai  participat  domnul  Demeter  Dumitru  Marius,  secretar  al  comunei  Griviţa  şi
domnul primar Stroe Vasile.

După efectuarea apelului nominal, domnul Demeter Dumitru Marius comunică situaţia prezenţei
preşedintelui de şedinţă care, constatând că sunt prezenţi 12 din cei 13 consilieri aleşi, declară deschise
lucrările şedinţei şi dă cuvântul domnului preşedinte de şedinţă, David Teofil care supune la vot procesul
verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 31.01.2020,  votat de asemenea cu unanimitate de voturi.

Domnul David Teofil prezintă ordinea de zi suplimentată cu următoarele proiecte de hotărâre:
1.Proiect de  hotărâre privind aprobarea actualizării şi modificării Regulamentului serviciului de

salubrizare,   a  Caietului  de  sarcini  pentru  delegarea  gestiunii  serviciilor  publice  de  salubrizare  şi
aprobarea  actului  adiţional  nr.1/15.01.2020  privind  modificarea  Contractului  de  delegare  a  gestiunii
serviciilor  publice  de  salubrizare  pe  raza  localităţilor  componente  ale  Asociaţiei  de  dezvoltare
intercomunitare SALUBRIS GROUP 2010. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

2. Proiect de hotărâre privindaprobarea fişei de fundamentare a tarifului de colectare, transport şi 
depozitare la rampa ecologică a deşeurilor menajere pentru populaţie, agenţii economici şi instituţii 
publice precum şi modificarea taxei speciale de salubrizare, la nivelul comunei Grivita. Iniţiator-Primar 
Stroe Vasile;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de prestări servicii de salubrizare pentru 
populaţie şi aprobarea cotizaţiei şi contribuţiei pentru anul 2020 ce se va vira către ADI SALUBRIS 
GROUP 2010. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.1248/24.07.1995,
pentru o perioada de 20 de ani, încheiat între Consiliul local Griviţa şi domnul Ghizdeanu Adrian. 
Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici şi a devizului 
general –faza SF, pentru obiectivul de investiţii de utilitate publică de interes local Extindere cimitir Sat 
Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Ialomiţa. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici şi a devizului 
general –faza PT, pentru obiectivul de investiţii Modernizare drum comunal DC28 Smirna-Traian, 
comuna Grivita, judeţul Ialomiţa. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali, ca reprezentanţi ai Consiliului 
local al comunei Griviţa, în Comisia de evaluarea performantelor profesionale individuale ale domnului 



Demeter Dumitru Marius, secretar general al unităţii administrativ –teritoriale, comuna Griviţa, judeţul 
Ialomiţa. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

8. Diverse.           
Ordinea de zi suplimentată este aprobată în unanimitate.
Primul proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus dezbaterii este cel

privind aprobarea bugetului  local  al  comunei  Griviţa  şi  bugetul  activităţilor  autofinanţate  pentru anul
2020. Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul  Primar:“Având în vedere prevederile  legii  bugetului  de stat  si  proiectul  de buget  supus
dezbaterii publice aprobat pe anul 2019 şi  în baza referatului prezentat de compartimentul contabilitate va
supun aprobării  proiectul de hotărâre prezentat ”.
            D-nul David Teofil: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul activităţilor 
autofinanţate pentru anul 2020 este votat cu 12 voturi “pentru”. 

Al doilea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus dezbaterii este cel  
privind aprobarea actualizării şi modificării Regulamentului serviciului de salubrizare,  a Caietului de 
sarcini pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare şi aprobarea actului adiţional 
nr.1/15.01.2020 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare 
pe raza localităţilor componente ale Asociaţiei de dezvoltare intercomunitare SALUBRIS GROUP 2010. 
Iniţiator-Primar Stroe Vasile.

D-nul Primar:“Aşa cum a fost aprobata in sedinta adunarii generale a ADI SALUBRIS GROUP
2010  s-a  aprobat  aprobarea  actualizării  şi  modificării  Regulamentului  serviciului  de  salubrizare,   a
Caietului  de  sarcini  pentru  delegarea  gestiunii  serviciilor  publice  de  salubrizare  şi  aprobarea  actului
adiţional nr.1/15.01.2020 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
salubrizare  pe  raza  localităţilor  componente  ale  Asociaţiei  de  dezvoltare  intercomunitare  SALUBRIS
GROUP 2010 fapt pentru care va supun aprobarii acest proiect. ”

D-nul David Teofil: “Cine este pentru?”
Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării şi modificării Regulamentului serviciului de 

salubrizare,  a Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare şi 
aprobarea actului adiţional nr.1/15.01.2020 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de salubrizare pe raza localităţilor componente ale Asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitare SALUBRIS GROUP 2010 este votat cu 12 voturi “pentru”. 

Al treilea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi care este supus dezbaterii este cel privind 
aprobarea fişei de fundamentare a tarifului de colectare, transport şi depozitare la rampa ecologică a 
deşeurilor menajere pentru populaţie, agenţii economici şi instituţii publice precum şi modificarea taxei 
speciale de salubrizare, la nivelul comunei Grivita.

D-nul Primar:“Având în vedere aprobarea aprobarea fişei de fundamentare a tarifului de colectare,
transport şi depozitare la rampa ecologică a deşeurilor menajere pentru populaţie, agenţii economici şi
instituţii publice precum şi modificarea taxei speciale de salubrizare, la nivelul comunei Grivita va solicit
aprobarea acestiua conform proiectului prezentat ”.
            D-nul David Teofil: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind aprobarea fişei de fundamentare a tarifului de colectare, transport şi 
depozitare la rampa ecologică a deşeurilor menajere pentru populaţie, agenţii economici şi instituţii 
publice precum şi modificarea taxei speciale de salubrizare, la nivelul comunei Grivita este votat cu 12 
voturi “pentru”. 

Al patrulea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus dezbaterii este 
cel privind aprobarea Contractului de prestări servicii de salubrizare pentru populaţie şi aprobarea 
cotizaţiei şi contribuţiei pentru anul 2020 ce se va vira către ADI SALUBRIS GROUP 2010.

D-nul  Primar:“ Va  supun  dezbaterii  si  aprobarii Contractul  de  prestări  servicii  de  salubrizare
pentru  populaţie  şi  aprobarea  cotizaţiei  şi  contribuţiei  pentru  anul  2020  ce  se  va  vira  către  ADI
SALUBRIS GROUP 2010 conform proiectului prezentat ”.
            D-nul David Teofil: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului de prestări servicii de salubrizare pentru 
populaţie şi aprobarea cotizaţiei şi contribuţiei pentru anul 2020 ce se va vira către ADI SALUBRIS 
GROUP 2010 este votat cu 12 voturi “pentru”. 

Al cincilea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zisuplimentata  care este supus dezbaterii este 
cel privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.1248/24.07.1995, pentru o perioada de 20 
de ani, încheiat între Consiliul local Griviţa şi domnul Ghizdeanu Adrian.



D-nul  Primar:“Avand  in  vedere  solicitarea  domnului  Ghizdeanu  Adrian  privind  prelungirea
contractului de concesiune conform proiectului prezentat ”.
            D-nul David Teofil: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.1248/24.07.1995, 
pentru o perioada de 20 de ani, încheiat între Consiliul local Griviţa şi domnul Ghizdeanu Adrian este 
votat cu 12 voturi “pentru”. 

Al şaselea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus dezbaterii este cel
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici şi a devizului general –faza SF, pentru 
obiectivul de investiţii de utilitate publică de interes local Extindere cimitir Sat Griviţa, comuna Griviţa, 
judeţul Ialomiţa.

D-nul  Primar:“Va  solicit  aprobarea  principalilor  indicatori  tehnico-economici  şi  a  devizului
general –faza SF, pentru obiectivul de investiţii de utilitate publică de interes local Extindere cimitir Sat
Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Ialomiţa conform proiectului prezentat ”.
            D-nul David Teofil: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici şi a devizului 
general –faza SF, pentru obiectivul de investiţii de utilitate publică de interes local Extindere cimitir Sat 
Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Ialomiţa este votat cu 12 voturi “pentru”. 

Al şaptelea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentata care este supus dezbaterii este 
cel privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici şi a devizului general –faza PT, pentru 
obiectivul de investiţii Modernizare drum comunal DC28 Smirna-Traian, comuna Grivita, judeţul 
Ialomiţa.

D-nul  Primar:“ Va  supun  aprobarea  principalilor  indicatori  tehnico-economici  şi  a  devizului
general  –faza  PT,  pentru  obiectivul  de  investiţii  Modernizare  drum  comunal  DC28  Smirna-Traian,
comuna Grivita, judeţul Ialomiţa conform proiectului prezentat ”.
            D-nul David Teofil: “Cine este pentru?”

Proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici şi a devizului 
general –faza PT, pentru obiectivul de investiţii Modernizare drum comunal DC28 Smirna-Traian, 
comuna Grivita, judeţul Ialomiţa este votat cu 12 voturi “pentru”. 

Al optulea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi care este supus dezbaterii este cel privind 
desemnarea a doi consilieri locali, ca reprezentanţi ai Consiliului local al comunei Griviţa, în Comisia de 
evaluarea performantelor profesionale individuale ale domnului Demeter Dumitru Marius, secretar 
general al unităţii administrativ –teritoriale, comuna Griviţa, judeţul Ialomiţa.

D-nul  Primar:“  Va  supun  aprobarii  desemnarea  a  doi  consilieri  locali,  ca  reprezentanţi  ai
Consiliului local al comunei Griviţa, în Comisia de evaluarea performantelor profesionale individuale ale
domnului Demeter Dumitru Marius, secretar general al unităţii administrativ –teritoriale, comuna Griviţa,
judeţul Ialomiţa conform proiectului prezentat ”.
            D-nul David Teofil: “In urma votului secret pe buletine de vot in care au fost inscrisi toti membrii
comisiei juridice si de administratie publica a consiliului local Grivita au fost desemnati domnii consilieri
Dudas Cristian Dorin si Stan Marinica sa faca parte din Comisia de evaluarea performantelor profesionale
individuale ale domnului Demeter Dumitru Marius, secretar general al unităţii administrativ –teritoriale,
comuna Griviţa, judeţul Ialomiţa ”

D-nul David Teofil: “Cine este pentru?”
Proiectul de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali, ca reprezentanţi ai Consiliului 

local al comunei Griviţa, în Comisia de evaluarea performantelor profesionale individuale ale domnului 
Demeter Dumitru Marius, secretar general al unităţii administrativ –teritoriale, comuna Griviţa, judeţul 
Ialomiţa este votat cu 12 voturi “pentru”. 
           Constatând că nu mai sunt şi alte probleme de discutat şi nici înscrieri la cuvânt, ordinea de zi
fiind epuizată domnul preşedinte declară închise lucrările şedinţei.

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,     
                    Teofil     DAVID                                                            Dumitru - Marius  DEMETER 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

TABEL
privind situaţia comunicării invitaţiei de participare la şedinţa ordinară a Consiliului Local Griviţa 

din  18 februarie 2020 ora 08:30

              

Nr. crt. Numele si preumele Semnatura

1 BÂLBÂE MIHAIL

2 BUNICA DUMITRU

3 DAMIAN DUMITRU

4 DAVID TEOFIL

5 DOBRE IULIAN

6 DUDAŞ CRISTIAN DORIN

7 GAVRILĂ ION

8 GEORGESCU ADRIAN

9 GRADEA GEORGE

10 NICA CORNEL

11 ROTARU DANIEL

12 STAN MARINICĂ

13 VASILE ŞTEFAN

SECRETAR GENERAL AL U.A.T,

Dumitru - Marius  DEMETER



ROMANIA

JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

INVITAŢIE

                                                                                          D-nul consilier 

În  conformitate  cu  dispoziţiile  art.133 alin.  1,  art.134 alin.1,  lit.a)   şi  art.196 alin.1  lit.b)  din

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  nr.  57  din  3  iulie  2019 privind  Codul  administrativ,  vă invităm să

participaţi la lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local Griviţa, ce va avea loc în ziua de 18 februarie

2020, ora 08.30 la sediul Primăriei comunei Griviţa, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul activităţilor 

autofinanţate pentru anul 2020. Iniţiator-Primar Stroe Vasile;

2. Diverse.           

SECRETAR GENERAL AL U.A.T,

Dumitru - Marius  DEMETER



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul activităţilor autofinanţate

pentru anul 2020
        Consiliul local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa,

Având în vedere:

 referatul de aprobare al primarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.4054 din 
27.12.2019;

 raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub  nr.4055 din 27.12.2019;

 prevederile Legii nr. 5/2020, a bugetului de stat pe anul 2020;

 prevederile art. 19  alin. (1) lit.  “a” şi prevederile art. 39 alin.(3),(4),(5),(6), art.49, alin. 9 
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor  36, alin. 4, lit. a) si art. 45, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215 /2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.  1.  (1)  Se aprobă bugetul local  al  comunei  Griviţa,   pentru anul  2020,  la partea de

venituri în sumă de 4436,72 mii lei iar la partea de cheltuieli în sumă de 5104,72 mii lei şi deficit 668
mii lei, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Detalierea veniturilor bugetare pe capitole şi subcapitole, precum şi a cheltuielilor
bugetare pe capitole şi subcapitole pe anul 2020 este prevăzută în anexa nr.1, anexă care face parte
integrante din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2020, conform anexei nr. 2 care face
parte integrante din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţilor autofinanţate urmând a fi la
partea de venituri în sumă de 171 mii lei iar la partea de cheltuieli în sumă de 171 mii lei, conform
anexei nr. 3. 

Art. 4.  Se aprobă utilizarea excedentului anului 2019, în sumă de 800 mii lei, atât pentru
finanţarea  cheltuielilor  secţiunii  de  funcţionare  cât  şi  pentru  finanţarea  cheltuielilor  secţiunii  de
dezvoltare. 

Art. 5. Se aprobă utilizarea sumei de 85178,72 lei din excedentul anului 2019, care va fi
defalcată astfel:

- 57528,71 lei pentru finanţarea activităţii “Servicii şi dezvoltare publică-cap.702E04”; 
-    5060,71 lei pentru finanţarea activităţii “Alte acţiuni economice-cap.872E50”; 
-    15674,30 lei pentru finanţarea subactivităţii “Cămine culturale-subcap.672E0307”; 
-    6915 lei pentru finanţarea subactivităţii “Sport-subcap.672E0501”; 
Art. 6. Primarul comunei Griviţa,  în calitate de ordonator principal de credite şi contabilul

din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Grivita,  vor  aduce  la  îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
                                      INIŢIATOR,                                             

                                         PRIMAR,

                                     Vasile STROE                                                                           

                                                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

                                                                                  SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,                   
            Dumitru-Marius DEMETER 

Nr. 4
Din 18.02.2020
Adoptată la Griviţa
Ex.



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA

 H O T Ă R Â R E
privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul activităţilor autofinanţate

pentru anul 2020

        Consiliul local al comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:

 referatul de aprobare al primarului comunei Griviţa înregistrat sub nr.4054 din 
27.12.2019;

 raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub  nr.4055 din 27.12.2019;

 raportul de avizare al Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, 
administrarea domeniului public şi  privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii
şi comerţ nr.634  din  10.02.2020 ;    

 raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă 
socială, protecţia drepturilor copilului, sport, turism nr.633 din  10.02.2020;

 raportul de avizare al Comisia juridică şi de administraţie publică nr.635  din  
10.02.2020;      

 prevederile Legii nr. 50/2019, a bugetului de stat pe anul 2019;

 prevederile art. 19  alin. (1) lit.  “a” şi prevederile art. 39 alin.(3),(4),(5),(6),  art.49, alin. 
9  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor  36, alin. 4, lit. a) si art. 45, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215 /2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. (1) Se aprobă bugetul local al comunei Griviţa,  pentru anul 2020,  la partea de venituri în
sumă de  4436,72 mii lei iar la partea de cheltuieli în sumă de  5104,72 mii lei şi deficit 668 mii lei,
conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Detalierea  veniturilor  bugetare  pe  capitole  şi  subcapitole,  precum şi  a  cheltuielilor
bugetare pe capitole  şi subcapitole  pe anul  2020 este  prevăzută în  anexa nr.1,  anexă care face parte
integrante din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2020, conform anexei nr. 2 care face parte
integrante din prezenta hotărâre.

Art.  3.  Se aprobă bugetul de venituri  şi  cheltuieli  al  activităţilor autofinanţate urmând a fi  la
partea de venituri în sumă de 171 mii lei iar la partea de cheltuieli în sumă de 171 mii lei, conform anexei
nr. 3. 

Art.  4.  Se  aprobă  utilizarea  excedentului  anului  2019,  în  sumă  de  800  mii  lei,  atât  pentru
finanţarea  cheltuielilor  secţiunii  de  funcţionare  cât  şi  pentru  finanţarea  cheltuielilor  secţiunii  de
dezvoltare. 

Art. 5. Se aprobă utilizarea sumei de 85178,72 lei din excedentul anului 2019, care va fi defalcată
astfel:



- 57528,71 lei pentru finanţarea activităţii “Servicii şi dezvoltare publică-cap.702E04”; 
-    5060,71 lei pentru finanţarea activităţii “Alte acţiuni economice-cap.872E50”; 
-    15674,30 lei pentru finanţarea subactivităţii “Cămine culturale-subcap.672E0307”; 
-    6915 lei pentru finanţarea subactivităţii “Sport-subcap.672E0501”; 
Art. 6. Primarul comunei Griviţa,  în calitate de ordonator principal de credite şi contabilul din

cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Grivita,  vor  aduce  la  îndeplinire  prevederile
prezentei hotărâri.

  
 Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 18 februarie 2020 , cu un numar de 12 voturi “Pentru”  , 0

voturi  “Abţineri”, 0 voturi “ Împotrivă”  din totalul de 13 consilieri aleşi. 
                

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             

                         David  TEOFIL                                               CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,                  

                                                                                           Dumitru-Marius  DEMETER  

Nr. 4
Din 18.02.2020
Adoptată la Griviţa
Ex.                               



JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA
Comisia pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public
şi privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ
Nr. _____  din _____________

RAPORT DE AVIZARE
 al proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul

activităţilor autofinanţate pentru anul 2020

Comisia pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public

şi  privat,  agricultură,  gospodărie  comunală,  protecţia  mediului,  servicii  şi  comerţ,  constituita

legal  în  şedinţa  a  luat  în  discuţie  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  bugetului  local  al

comunei Griviţa şi bugetul activităţilor autofinanţate pentru anul 2020

          În urma analizei şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate în procesal-

verbal de şedinţa, au rezultat urmatoarele :

-proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile de legalitate şi oportunitate şi este votat cu __ voturi

„pentru”, ___”împotriva”.

Cu prilejul analizării proiectului nu au fost formulate  amendamente sau propuneri de

modificare a conţinutului actului de autoritate.

Având in vedere rezultatul dezbaterii şi a  voturilor exprimate,

În temeiul prevederilor art.125 şi art. 141 din din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 

3  iulie  2019 privind  Codul  administrativ, comisia  pentru  buget,  finanţe,  urbanism,  lucrări

publice,  administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia

mediului, servicii şi comerţ,

                            AVIZEAZĂ FAVORABIL:

proiectul  de hotărâre  privind  aprobarea bugetului  local  al  comunei  Griviţa şi  bugetul

activităţilor autofinanţate  pentru  anul  2020 şi  propune plenului  Consiliului  local  al  comunei

Grivita, judeţul Ialomiţa adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentate spre avizare.

         PRESEDINTE,                                                       MEMBRI,
         Rotaru Daniel                                                   Nica Cornel

                                                                      Vasile Ştefan

                                                                      Gradea George

                                                                                  David Teofil



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA
Comisia pentru învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă socială, protecţia drepturilor 
copilului, sport, turism.
Nr. ______ din _____________ 

R A P O R T DE AVIZARE

al proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul activităţilor
autofinanţate pentru anul 2020

Comisia pentru învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă socială, protecţia drepturilor 

copilului, sport, turism, constituită legal în şedinţă, a luat în discuţie proiectul de hotărâre privind 

aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul activităţilor autofinanţate pentru anul 2020. 

În urma analizei şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate în procesul- 

verbal de şedinţă, au rezultat următoarele :

-proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile de legalitate şi oportunitate şi este votat cu __ 

voturi „pentru”, ___voturi ”împotrivă”.

Cu prilejul analizării proiectului nu au fost formulate amendamente sau propuneri de 

modificare a conţinutului actului de autoritate.

În temeiul prevederilor art.125 şi art. 141 din din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3

iulie 2019 privind Codul administrativ, Comisia pentru învăţământ, cultură, culte, sănătate, asistenţă 

socială, protecţia drepturilor copilului, sport, turism, 

AVIZEAZĂ FAVORABIL:

proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul 

activităţilor autofinanţate pentru anul 2020 şi propune plenului Consiliului local al comunei Griviţa, 

judeţul Ialomiţa adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentate spre avizare.

PRESEDINTE,                                                           MEMBRI,

Bâlbâe Mihail                                                          Gavrilă Ion

                                                                                 Bunica Dumitru

                                                                                 Vasile Ştefan

                                                                                 Stan Marinică



ROMÂNIA
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Comisia juridică şi de administraţie publică
Nr. ______ din______________    

R A P O R T  DE  AVIZARE 

al proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa şi bugetul activităţilor
autofinanţate pentru anul 2020

Comisia juridică şi de administraţie publică,  constituita legal în şedinţa,  a luat în discuţie

proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei  Griviţa şi bugetul  activităţilor

autofinanţate pentru anul 2020.

          În urma analizei şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate în procesul

verbal de şedinţă, au rezultat următoarele :

-proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile  de legalitate  şi  oportunitate  şi  este votat  cu __ voturi

„pentru”, ___voturi ”împotriva”.

Cu  prilejul  analizării  proiectului  nu  au  fost  formulate  amendamente  sau  propuneri  de

modificare a conţinutului actului de autoritate.

Având în vedere rezultatul dezbaterii şi a  voturilor exprimate,

În temeiul prevederilor art.125 şi art. 141 din din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3

iulie 2019 privind Codul administrativ, Comisia juridică şi de administraţie publică,

AVIZEAZĂ FAVORABIL:

Proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  bugetului  local  al  comunei  Griviţa şi  bugetul

activităţilor autofinanţate pentru anul 2020 şi propune plenului Consiliului local al comunei Griviţa,

judeţul Ialomiţa adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentate spre avizare.

         PREŞEDINTE,                                                       MEMBRI,
      
     Dudaş Cristian Dorin               Dobre Iulian

                                Georgescu Adrian

                                                                          Stan Marinică

                                                                                      Damian Dumitru



RON,IANIA
JUDETTJL IALOMITA
CONSII,ITJI., LOCAL GRTVITA

Proiect
HOTANANN

privind aprobarea fiqei de fundarnentare a tarifului cle colectare, tratrsport qi depozitare la rampa

ecologicd a deEeurilor menaiere pentru populalie, agenlii.economici qi institulii publice precum qi

modificarea taxei ipeciale de salubriz are,la nivelul comunei Grivita

Consiliul t,ocal Grivila,.iude{ul Ialomila,

AvAnd in vedere:

- referatul cle aprobare al prirnarului comunei Grivila inregistrat cu nr'709 din 12'02'2020;

- raportul compartimentului de specialitate nrJ24 din 13.02.2020l,

- prevederile din Legea nr. 101/2006, repr-rblicata. privind scrvicir-rl clc salLrbrizare a

localitalilor, cu modificarile gi completarile ulterioare;

- prevederile din Legea nr.5112006 privincl serviciile comunitare de utilitati publice,

modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile din Legea nr.2lll2}ll privind regimul deqeurilor - republicata cu

modificari qi cornpletari ulterioare;

- prevederile Hotararii nr.1/1 5.01.2020 qi 2/15.01 .2020 a ADI SALUBRIS GROUP 2010;

in temeiul art.129 a]\n.Zlit. "d" Ei alin.7 lit'"r'r", din ORDONANTA DE' URGENJA nr' 57

din 3 iulie 2019 privind Codul adrninistrativ,

HorAnA$rE:

Art. 1. (l) Se aprobd figa de fundamentare a tarifului de colectare. transport 9i depozitare la

rampa ecologici a deqeurilor menajere pentru populafie asa cum este previzuta in Anexa nr' 1, parte

integranta a Prezentei hotdrdri.
(2) Se aprobd figa de fundamentare a tarifului de colectare, transport 9i depozitare la

rampaecologici a aeqeuritor menajere pentru agenti economici si institutii publice asa cum este

pr"i1rutuinlnexa nr.2, parte integranta a prezentei hotdr6ri..

Lrt. Z. (l) Se aproba incepdnd .u dutu de 01 .04.2020 modificarea qi completarea HCL

nr.3712014, modihcata 9i compleiatd de HCL nr.3912016, modificatd 9i completati de HCL

nr.44l2Ol9 - referito are la insiituirea taxei speciale de salubrizare in Comuna Grivila pentru

poro*.t" frzice qi juridice care nu au incheiate contracte cu operatorul de salubritate dupd cum

urmeazd'.

Art. 2. Cuantumul taxei speciale de salubrizare in cazul persoanelor tizice fdrd co-ntract

este de 6,17 lei/persoand/lund, iar pentru persoanele iuriclice fdrd controcl este de 50 lei/lunii si

pentru institulii publice 100 lei/lund,

(2) Se aprob6 modificarea gi compl etarea "Regulamentului privind stabilirea $i

aplicarea taxei speciale ialubrizare",Anexa nr. 1 la HCLnr.31l20l4 dupd cum urmeaz[ :

Art. 9, in cazul impunerii din oliciu, taxa speciald de salubrizare datoratd de persoane

lizice, este de 6,17 lei/perioand/lund, iar pentru persoflne iutidice O, tO^,!:U*::"^r: :::':,



termenul de 30 de zile de la data comunicdrii somaliei de cdtre S.C. SELECTIV DE$EURI 2010

s.x.L.
Art, 12, Taxa speciald de salubrizare se pldteste lunar si se tncaseazd la casieria Primdriei

Comunei Grivila, ori prin virament bancar'

Art.3. (1) Execut areapreze{ttel rrotarari se incredinfeaz[.S'C''lsILrgTIV DESEURI 2010"

S.R.L. si compartimentur finanriur.ontJ,, impozite gi iaxe din cadrul prim.riei Grivila, Judetul

Ialomila.

(2)Aducerealacunoqtintapublicdaptezenteihot6r6rivafiasiguratEdesecretarul
general al comunei Grivita'

INITIATOR,

PRIMAR'

Vasile fiTROE/\
u
h

Nr.6
Din 13.02.2020
Adoptatl la Grivi{a

AVIZAT PENTRU L LIT

SECIUiTAR (; AI- U

Dumitru- N{,6ri E't



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL GRIVITA

rroranAnB

privind aprobarea figei de fundamentare a tarifului de colectare, transport 9i depozitare la rampa ecologicd

a degeurilor menajeie pentru populalie, agen(ii economici gi.institulii publice precum qi modificarea taxei' 
speciale de salubrizare,la nivelul comunei Grivita

Consiliul l-ocal Grivifa,.iude[rrl lalonrila,

Avind in vedere:

- referatul de aprobare al primarr-rlui conrunei Grivila inregistrat cu nr.709 din 12.02.2020;

- raportuI compartimentului de specialitale nr.724 din 13.02.2020;

- prevederile din l,egea nr. l0l12006, republicat6, privind serviciul de salubrizare a localitatilor,

cu modific6rile gi completarile r'rlterioare;

- prevederile din Legea nr,5l12006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, modiflcarile

si completarile ulterioare;

- prevederile din Legea nr. 2l l/201 1 privind regimul degeurilor - republicata cu

modificari gi completari ulterioare;

- prevederile Ilorararii rrr.l/15.01.2020 qi 2/15.01.2020 a AI)l SALt]l]ltlS (ittOtlP 2010:

intemeiul arI.l29alin.2tit,"d" $i alin.7 lit."n", dinORDONnN'l'ADLURCEN'lArrr.57din3
iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTAnA$rE:

Art. l. (l) Se aprobd figa de fundamentare a tarifului de colectare, transport 9i depozitare la rampa

ecologicl a degiurilor menajere pentru populafie asa cum este prev6zuta in Anexa nr.1, parte integranta a

prezentei hotdr6ri.' 
(2) Se aprob6 fiqa de fundamentare a tarifului de colectare, transport 9i depozitare la rampa

ecologic[ a degeurilor menajere pentru agenti economici si institutii publice asa cum este prevIzuta in

Anexa nr.2, parte integranta a prezentei hotdrdri..

Art;.2. (l) Se aprobi incep6nd cu data de 01.04.2020 modificarea 9i completarea HCL nr.3712014,

modificatd gi completai6 de HCL nr.3912016, modificatd qi completatd de HCL nr.4412019 - referitoare la

instituirea taxei speciale de salubrizarein Comuna Grivila pentru persoanele fizice gijuridice care nu au

incheiate contracte cu operatorul de salubritate dupd cum urmeazS:

Arf. 2. Cuantumul taxei speciale de salubrizare in cazul persoanelor tizice fdrd contracl este de

6,17 lei/persoand/lund, iar pentru persoanele juridice fdrd contract esle de 50 lei/lund gi pentru

institu(ii publice 100 lei/lund.

(2) Se aprobd modificarea qi completarea "Regulamentului privind stabilirea qi

aplicarea taxei speciale salubrizare", Anexa nr. I la HCL nr.3712014 dupd cum urmeaz6 :



Art. 9. fn cazul impunerii din o/iciu, taxa speciald de salubrizare datoratd de persoane iizice'

este de 6,17 lei/persoand/rund, iar penriu pirroonriurili.c1 de s0 lei/lund si pentru institupii publice

100lei/lundtncepand cu data de I a luniiirmdtoari celeiin care a expirat termenul de 30 de zile de la

data comunicdrii somaliei de cdtre s.c. yELECTIV DESEURI 2010 s'fi'I"

Art, 12, Taxa speciald de salubrizare se pldtegte lunar gi se incaseazd la casieria Primdriei

Comunei Grivila, ori prin virament buncan

Art.3. (l) Executarea prezentei hotarAri se incredinleaz6 S.C. ,,SELECTIV DESEURI 2010"

S.R.L. si compartimentut financiar contabil, impozite qi taxe din cadrul Prim[riei Grivila, Judetul

lalomila.

(2) Aducerea la cunogtinla public6 a prezentei hot[r6ri va fi asigurat[ de secretarul general

al comunei Grivita.

Prezentahot6rare a fost adoptatS astdzi, l8 lebruarie2020 ' cll un num6r de l2 voturi"Penlru" '

0 voturi o'Ablineri", 0 voturi " imp'otrivd" din totalul de l3 consilieri aleqi'

PRE$EDINTE DE $EDINTA

CONTRAS AZA
SECRETAR G ALU
Dumitru- Ma T

Nr.6
Din 18.02.2020
Adoptatl la Grivi{a
Ex.



AnexI nr.1 la HCI., nr.6/18.02.2020

Nr.
crt.

Tip cheltuiala / venit Valoare
(lei)/ luna

.Iustifica re

1 Cheltuieli materiale, din care: 3460

1.1 Combustibil gi lubrifi anfi 660 30 litri lzi x 1 zrlelsaPt x 4

saptamani(anticipam 5 zile de

colectare in unele luni calendaristice)
= l20ll luna - combustibil 2
gunoiere
Total carburanUluna - 120 *5.50

lei/l =660lei/luna

1.2. Energie electricd tehnologicd r50 [}rergic statie trattsler

L3. Piese de schimb, utilaie r 200 Schirnburi de senzori, furtune

1.4. Materii prime qi materiale consumabile s00 Cheltuieli cu materiale de birotica
(consumabile birou, tiparire carnete

anexa 3, tiparire contracte persoane

i uri dice, facturi ere, chitantiere,etc,')

1.5. Echipament de lucru qi proteclia muncii 450 [:chipatrent de protcctie conlplct
(costunt salclpeta cu pieptar. scurta

irnperrneabila de iarna, bocanci de

lucru, manusi Protectie, vesta

refl ectorizanta) pentru personalul de

pe autospeciala (sofer + incarcatori)

arlortiz-are /luna

1.6. Reparatii 250.00 ROVIGNBl'n (ll'P), asigurarea,

licerrta dc trattsPort

1.7. Amortizarea utilaielor gi mijloacelor de

transpoft

0.00

1.8. Redeven!5 r00.00 [00lei/luna cf calculului din ultimele

6 luni pentru valoarea facturata catre

benefi ciari in baza coefi cientului de

0,5% cfcontractului de delegare

1.9. Clleltuieli cu protecfia mediului (investiti in

recipienti)

0.00

1 .10. Alte servicii executate de terfi r50.00 Furnizori, servicii externalizate

l.r1 Alte cheltuieli materiale 0.00

2. Cheltuieli cu munca vie, din care: 5714,66

2.1 - salarii 31 40 Salari i pcrsorral l[:SA I salartt

oersorral operativ

2.2. . CAS 93s 25 7o cheltuieli angajator la salariul
net. imnozite aferente venituri

2.3. - fond qomaj 0 0 7o cheltuieli angajator la salariul
net. impozite aferente venituri

2.4. - CASS 374 l0 7u cheltuieli angajator la salariul
net. impozite aferente venituri

2.5, - fond accidente gi boli profesionale 0 0 7o cheltuieli angajator la salariul
net. impozite aferente venituri

2.6. - cotd de contribufii pentru concedii 9i

indernnizalii

0 07o cheltuieli angajator la salariul
net, impozite aferente venitqri



2.7. - fond garantare creante salariale 0 7o cheltuieli angajator la salariul
net. impozite aferente venituri

2.8, impozit pe venit 374 l0% cheltuicli anga.iator la salariul

net, i rl pozi te a t'erente vell! tl.{L--
2.9. - alte cheltuieli cu munca vie (tichete de

masa)

291.66 Personalul deservent - tesa valoare

bonuri de masa lunar 3500 lei impartit
la l2 Uat-uri

J. Taxe licen{e 145.00 1140 leil an ( licerrta ANRSC) = 145

lci/ lu na

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor 0

5. Cheltuieli cu depozitarea la depozitul
Salubritate Vivani Slobozia -1 l3lei/to
(este inclusa taxa de tratare si taxa pentru
economia circular80LEI/to de la

01.01.2020)

23t6 s-a luat in calcul media de 3 to I zl de

colectare pe razaCom. Grivita,4 zile
de colectare (cf ctr. Vivani SA)
:3'k4;k I 89 lei/to = 2316leil luna

6. Cheltuieli informare 0

7. Alte cheltuieli 346 Cheltuieli indirecte (10% din
cheltuielile materiale): 346 lei/ luna

A. Cheltuieli de expLoatat'e ( lt 2+ 3+4+ 5+6+7) ll981.66lei/ luna
( I +2+ 3+4+5+6+7)

B. Cheltuieli .financiare 369.66 Chcltuicli scrvicii SSM & I)Sl: 27U lci

x l2 lLrni ' ,li20 lci /an

Cheltuieli ntedicina tnuncii: 23 pers x

100 lei/ an = 2300 lei/ an

I. Cheltuieli totale (A+B) 12351.32

II. Profit 6t7.51 5% din chelturelile totale

III. Cotd de dezvoltare 0.00

IV. Venituri din salubrizare 129(rU.B9 ChelrLricli 1o12lc I pr.olir

Cantitate colectatd (pers) 2500 per/ luna

VI. Tarif T inst. publice, exclusiv TVA [MVI
(lei/ners)

.5. l9 12965.89 12500 = 5.19 lei/ pers/ luna

VII. TVA 0.99 Cota TVA 0.19 o

VIII Taril, inclusiv TVA (lei/pers) 6.17 Total tarif I TVA

PRE$EDI
Teofil

CONTRA AZA
SECRETAR G LALU
Dumitru- M E



AnexI nr.2 la HCL nr.6/18.02.2020
Fisa de fundamentare a tarifului pentru agentii economicisi institutii publice pentru deseurile reciclabile

Nr.crt. Tip cheltuiala / venit
UM

Ipers/lunal
Programat

lunar lei

Tarif
propus

Iei/pe
rs/lu na

I

I Cheltuieli materiale, din care: 2.600,00

1.1 Combustibil 9i lubrifianli 500,00

1.2. Energie electrici tehnologicl

r.3. Piese de schimb, utilaje 0,00

1.4, Materii prime gi materiale consumabile 2. 100,00

1.5. Echipament de lucru qi protectia muncii 0.00

1.6. Reparaf ii 0,00

1.7 . Amortizarea utilajelor qi mijloacelor de transport 0.00

1.8. Redeven!5 0,00

1.9. Cheltuieli cu protecfia rnediului (investitie in recipienti) 0,00

1.10. Alte servicii executate de terli(RCA +ROVINIETA) 0,00

l.l I Alte cheltuieli materiale 0,00

2 Cheltuieli cu munca vie, din care: 4.350,00

2.1. - salarii 3,000,00

2.2. - CAS 25.00% 7-s0.00

z.). - fond qomaj 0,00% 0,00

2.4. - CASS 10,00% 300,00

2.5. - fond accidente si boli profesionale 0,00% 0,00

2.6. - coti de contributii pentru concedii gi indemniza{ii 0,00% 0,00

2.7. - fond garantare creanle salariale 10,00% 300,00

2.8. - alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masa) 0.00

J Taxe licen(e 3s0.00

4 Cheltuieli cu inchirierea utilaielor 0,00

5 Cheltuieli cu preselectarea dcseurilor in vederea valorificarii
L500,00

6 Cheltuieli informare r . t00.00

7 Alte cheltuieli (indirecte) 20% 520,00

A. Cheltuieli de exploatare (l t-2+J+ 4+5+6+7) 10.420.00

B. Cheltuieli /inanciare 2.100,00

I Cheltuieli totale (A+B) 12.520,00

II Profit 5,00yo 626.00

III. CotS de dezvoltare

IV. Venituri din salubrizare r 3. r 46.00

V. Cantitate colectatd (to) ag.ec si institutii publice to/luna 1,50

VI. Tarif T agenti economici, exclusiv TVA [M V] (lei/mc) 25,04

VII TVA l9o/o 4.76

VIII Tarif, irrclusiv'fVA (lei/rnc)
29,80



PRE$EDINTE DE

SECIIE'I'AR
Dumitru-

.4.



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA COMUNEI GRIVITA
Nr. 709 din 12.02.2020

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Stroe Vasile, primar al comunei Grivila, in conformitate cu reglementdrile irl

vigoare va supun aprobarii fiqele de fundamentare a tarifului de colectare, transport qi depozitare la

rampa ecologicd a deqeurilor menajere pentru populalie, agenlii economici 9i institulii publice precum qi

modificareataxei speciale de salubrizare,lanivelul comunei Grivita asa cLlm au fost fundamentate de

- catre operatorul de salubritate Selectiv Deser-rri SRL care arc clclegatc salubrizarca localitatii clrivita asa

cum sunt prevazute in proiectul prezentat'

PRIMAR



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA COMUNEI GRIVITA
Nr.724 din 13.02.2020

RAPORT

Subsemnatul Rotaru Daniel, viceprimar al comunei Grivila, in legdturd cu proiectul de hotdrdre

privind aprobarea figelor de fundamentaie a tarifului de colectare, transport $i depozitare la rampa

icotogici a deqeurilor menajere pentru populafie, agenfii economici gi institulii publice precum 9i

modificarea taxei speciale de salubriz ui",iuniveluicomunei Grivita este in concordanta cu hotararile

adoptate de ADI SALUBRIS 2010.

Av6nd in vedere cele mentionate, propun Consiliului Local Grivila sd adopte Hotdrdrea de 
.

aprobare a fiqelor de fundamentare a tarifulul de colectare, transport qi depozitare la rampa ecologicd a

deqeurilor menajere pentru populalie, agenlii economici qi institulii publice precum qi modificarea taxei

speciate de saluLriz are,lanir.trt comunei Grivita, incepand cu data de 0l .04.2020'

VICEPRIMAR,
Danierw'



România
Judeţul Ialomiţa

Primăria comunei Griviţa
__________________________________________________________________________

       Comuna Griviţa, judeţul Ialomiţa, Tel/fax: 0243/243.001, E-mail : primariagrivita  @yahoo.com

                                                                                      Nr.4100 /31.12.2019
                        

ANUNŢ

        În conformitate cu prevederile art. 6  din Legea 52/2003 privind transparenţa

decizională  în  administraţia  publică,  vă  aducem la  cunoştinţă  ca  primarul  comunei

Griviţa a elaborat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local  al comunei

Griviţa şi bugetul  activităţilor autofinanţate  pentru anul 2020, proiect ce va fi supus

dezbaterii Consiliului local al  comunei Griviţa în  cursul lunii februarie  2020,  după

adoptarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020.

Persoanele  interesate să studieze proiectul sus-menţionat  pot contacta la sediul

Primăriei comunei Griviţa, zilnic, de luni până vineri, între orele 9,00-16,00 persoana

responsabilă pentru relaţia cu societatea civila - Mihalcea Elena Carmen.

Până la data de 05.02.2020  inclusiv aşteptăm în scris propuneri, sugestii, opinii

cu valoare de recomandare, cu privire la  proiectul susmenţionat.

În data de 07.02.2020, ora 14.00 va avea loc la sediul Primariei comunei Griviţa

dezbaterea publică privind aprobarea  bugetului  local  al  comunei  Griviţa  şi  bugetul

activităţilor autofinanţate pentru anul 2020.

Responsabil relaţia cu societatea civilă
Mihalcea Elena Carmen

mailto:primariagrivita@yahoo.com
mailto:primariagrivita@yahoo.com


România
Judeţul Ialomiţa

Primăria comunei Griviţa
__________________________________________________________________________

       Comuna Griviţa, judeţul Ialomiţa, Tel/fax: 0243/243.001, E-mail : primariagrivita  @yahoo.com

  
                                                                                Nr. 628 / 05.02.2020

               
PROCES VERBAL

Subsemnaţii  Stroe  Vasile  -  primar,  Demeter  Dumitru  Marius  -  secretar,

Pîcleanu Laura - contabil, Mihalcea Elena Carmen - responsabil  relaţia cu societatea

civilă  am  constatat  astăzi  05.02.2020 că  nu  au  fost  depuse  propuneri sau

recomandări  pentru  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  bugetului  local  al

comunei  Griviţa  şi  bugetul  activităţilor autofinanţate  pentru  anul  2020,  până  la

termenul limită menţionat în anunţ.

De asemenea, la ora anunţată pentru începerea dezbaterii  publice a bugetului

local al comunei Griviţa şi  bugetul  activităţilor autofinanţate  pentru anul 2020, s-au

prezentat cetăţeni la sediul Primariei comunei Griviţa, care  au luat la cunoştinţă de

proiectele propuse şi au fost de acord cu acestea. Nu s-au făcut alte propuneri.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces- verbal.

Stroe Vasile - primar

Demeter Dumitru Marius-secretar,

Pîcleanu Laura - contabil,

Mihalcea Elena Carmen - responsabil societatea civilă

mailto:primariagrivita@yahoo.com
mailto:primariagrivita@yahoo.com


ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA
SECRETAR GENERAL
Nr. 11 din 27.12.2019

PROCES-VERBAL AFIŞARE PROIECTE HOTĂRÂRI

              În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind  transparenţa
decizională în administraţia publică locală, am procedat astăzi 27.12.2019, la afişarea
următorului proiect de hotărâre:

Nr.
crt

C o n ţ i n u t

1. Proiect de  hotărâre  privind aprobarea bugetului local al comunei  Griviţa şi bugetul  activităţilor

autofinanţate pentru anul 2020.

         SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,                     

          Dumitru- Marius   DEMETER 



BULETIN DE VOT

 pentru desemnarea a doi consilieri din partea Consiliului Local al Comunei
Griviţa, în componenţa Comisiei  de Evaluare a performanţelor profesionale

individuale ale domnului Demeter Dumitru - Marius, secretar general al unităţii
administrativ- teritoriale comuna Griviţa, judeţul Ialomiţa, pe anul 2019

1. DUDAŞ CRISTIAN DORIN 

2. DOBRE IULIAN

3. GEORGESCU ADRIAN

4. STAN MARINICĂ

5. DAMIAN DUMITRU 



Act adițional nr. 1/15.01.2020
la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare pe raza localităților 
componente ale Asociației de dezvoltare intercomunitară ADI „SALUBRIS GROUP 2010”  
(GRIVITA, REVIGA, MILOSESTI, TRAIAN, SCANTEIA, COCORA, BUCU, PERIETI, CAZANESTI, 
VALEA CIORII,  COSAMBESTI, ANDRASESTI)

Părțile contractante:
1. Asociația de dezvoltare intercomunitară ADI „ SALUBRIS GROUP 2010” , cu 

sediul în Comuna Grivita, Str.Primaverii, nr.4,Cod fiscal 27750977, 
reprezentat prin dl CHITOIU NELU,  având funcția de președinte, cont 
bancar nr.__________________, deschis la  CEC BANK Slobozia,  in calitate 
de delegatar, pe de o parte

S.C. SELECTIV DESEURI 2010  SRL., cu sediul în Comuna Grivita, str. Primaverii nr 4,
județul  Ialomița,  înregistrată  la  Registrul  Comerțului  la  nr.  J21/47/2011,  CUI
RO28021739,  Cont  nr.RO30  CECEIL  0130  RON  0402353  deschis  la  CEC  BANK
SLOBOZIA reprezentată de POPA MARIN , în calitate de administrator, pe de alta
parte
au convenit prin prezentul Act adițional modificarea Contractului de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de salubrizare pe raza localităților componente ale Asociației de dezvoltare 
intercomunitară ADI „ SALUBRIS GROUP 2010”  (GRIVITA, REVIGA, MILOSESTI, TRAIAN, 
SCANTEIA, COCORA, BUCU, PERIETI, CAZANESTI, VALEA CIORII, MARCULESTI, COSAMBESTI, 
ANDRASESTI)  după cum urmează:

Art. 1. Se modifică art. 1 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare,
care va avea următorul conținut:
„Obiectul contractului de delegare constă în dreptul și obligația de a presta servicii de 
salubritate de către delegat pe raza localităților componente ale Asociației de dezvoltare 
intercomunitară ADI „ SALUBRIS GROUP 2010”  (GRIVITA, REVIGA, MILOSESTI, TRAIAN, 
SCANTEIA, COCORA, BUCU, PERIETI, CAZANESTI, VALEA CIORII, MARCULESTI, COSAMBESTI, 
ANDRASESTI).
),  în  conformitate cu  obiectivele  stabilite  de dispozițiile  legale în vigoare,  inclusiv  dreptul  și
obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de
salubrizare în aria administrativ-teritorială a localităților menționate.”

Art. 2. Se modifică art. 2 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare,
care va avea următorul conținut:
„Serviciul public de salubrizare cuprinde următoarele activități: 

a) colectarea  separată  şi  transportul  separat  al  deşeurilor  municipale  şi  al  deşeurilor
similare  provenind  din  activităţi  comerciale  din  industrie  şi  instituţii,  inclusiv  fracţii
colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi
electronice, baterii şi acumulatori;

b) colectarea  şi  transportul  deşeurilor  provenite  din  locuinţe,  generate  de  activităţi  de
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora.”

Art. 3. Se modifică lit. d) de la art. 5 și se adaugă lit. g) la art. 5 din Contractul de delegare a
gestiunii serviciilor publice de salubrizare, după cum urmează:
„d) anexa nr. 4 - indicatori tehnici corelaţi cu ţintele/obiectivele asumate la nivel naţional;
g) anexa nr. 7 - caietul de sarcini privind prestarea serviciului.”
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Art. 4. Se modifică art. 7 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare,
care va avea următorul conținut:
„Art.  7.  Durata  contractului  de  delegare  este  de  5  ani  calendaristici,  începând  de  la  data
semnării acestuia de către ambele părți.

Art. 5. Se elimină art. 8 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare.

Art. 6. Se modifică art. 9 și art. 10 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de
salubrizare, care vor avea următorul conținut:
„Art.  9.  Redevența  pentru  activitatea  de  salubrizare  se  calculează  ținând  cont  de  valoarea
calculată  similar  amortizării  pentru  mijloacele  fixe  aflate  în  proprietate  publică  şi  puse  la
dispoziţie  operatorului  odată  cu  încredinţarea  serviciului  de  utilităţi  publice  şi  gradul  de
suportabilitate al populaţiei. Redevența astfel calculată este în cuantum de 0,5% din valoarea
facturilor încasate de către delegat.

Art. 10. Plata redevenței se va face anual până la data de 31 ianuarie, în următorul cont bancar:
______________________”

Art.  7. Se  modifică  art.  11  din  Contractul  de  delegare  a  gestiunii  serviciilor  publice  de
salubrizare, care va avea următorul conținut:
„Art. 11.  (1) Operatorul de salubritate va solicita tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor
reciclabile (hârtie, metal, plastic și sticlă) menajere și similare colectate separat, precum și tarife
distincte pentru gestionarea celorlalte categorii de deșeuri menajere și similare (biodeșeuri și
alte tipuri de deșeuri). Aceste tarife vor fi aprobate prin hotărâre de consiliu local.
(2) În aceste cazuri, tarifele vor fi următoarele:
a) tarif  pentru gestionarea deșeurilor  reciclabile  (hârtie,  metal,  plastic  și  sticlă)  menajere  și
similare colectate separat: ........................... lei;
b) tarif pentru gestionarea celorlalte categorii de deșeuri menajere și similare (biodeșeuri și alte
tipuri de deșeuri): ......................... lei.
(3) Tariful  pentru gestionarea deșeurilor reciclabile cuprinde tariful  activității  de colectare și
transport, precum și tariful activității de sortare a deșeurilor reciclabile colectate separat.
(4)  Tariful  pentru  gestionarea  celorlalte  tipuri  de  deșeuri  menajere  și  similare  (biodeșeuri
colectate separat și deșeuri reziduale) include tariful activității de colectare și transport, precum
și  tariful  următoarelor  activități  de  tratare:  compostare,  tratare  mecano-biologică,  tratare
mecanică (sortare deșeuri reziduale) și depozitare.
(5) Operatorul de salubrizare are obligația de a suporta contribuţia pentru economia circulară
pentru  cantităţile  de  deşeuri  municipale  destinate  a  fi  depozitate  care  depăşesc  cantităţile
corespunzătoare indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contractul de delegare.”

Art. 8. Se adaugă art. 111 în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare,
care va avea următorul conținut:
„Modul de colectare a deșeurilor reziduale în zona de case se schimbă din puncte de colectare în
sistem „din  poartă  în  poartă” (instrumentul  „plătește  pentru  cât  arunci”).  Prevederi  privind
implementarea acestui instrument „plătește pentru cât arunci” se vor regăsi în Regulamentul
serviciului de salubrizare.”

Art.  9. Se  modifică  art.  12  din  Contractul  de  delegare  a  gestiunii  serviciilor  publice  de
salubrizare, după cum urmează:
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„Tarifele se vor ajusta anual în funcție de rata inflației, iar modificarea tarifelor se va aproba
prin  hotărârea Asociației  de dezvoltare intercomunitară  ADI  „  SALUBRIS  GROUP 2010”  ,  cu
respectarea prevederilor Ordinului ANRSC nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor
metodologice  de  stabilire,  ajustare  sau  modificare  a  tarifelor  pentru  activităţile  specifice
serviciului de salubrizare a localităţilor și ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a
localităților.”

Art. 10. Se adaugă lit. i. și lit. j. la art. 16 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice
de salubrizare, care vor avea următorul conținut:
„Delegatul are următoarele drepturi: 
i. dreptul exclusiv de prestare a serviciului de salubrizare pe raza localităților componente ale 
Asociației de dezvoltare intercomunitară ADI „ SALUBRIS GROUP 2010”  (GRIVITA, REVIGA, 
MILOSESTI, TRAIAN, SCANTEIA, COCORA, BUCU, PERIETI, CAZANESTI, VALEA CIORII, 
MARCULESTI, COSAMBESTI, ANDRASESTI.
), acordat în baza contractului de delegare.”

j. de a încasa compensația stabilită pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public.”

Art. 11. Se adaugă pct. 23 la art. 18 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de
salubrizare, care va avea următorul cuprins:
„23. să se asigure că personalul angajat al delegatului beneficiază de toate drepturile prevăzute
în contractul colectiv sau individual de muncă. Delegatul va întocmi planuri anuale, pe categorii
profesionale  de  angajați,  în  vederea  perfecționării  acestora  prin  participarea  lor  la  cursuri,
seminare, instruiri.”

Art. 12. Se elimină pct. 9 de la art. 19 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice
de salubrizare.

Art. 13. Se adaugă la pct.  12 de la art.  19 din Contractul  de delegare a gestiunii  serviciilor
publice de salubrizare următoarele clauze:
„Compensația  astfel  acordată  se  calculează  în  funcție  de  numărul  persoanelor  aflate  în
dificultate care beneficiază de deduceri și se aprobă în prealabil de Consiliile Locale ale UAT-
urilor membre. Compensația se revizuiește la propunerea delegatului, cu aprobarea prealabilă a
Consiliilor Locale, și se monitorizează permanent de către delegatar.

Delegatul va prezenta delegatarului numărul persoanelor care beneficiază de deduceri, precum
și costurile nete suportate pentru acestea, astfel încât compensația să nu depășească ceea ce
este  necesar  pentru  acoperirea  acestor  costuri.  În  vederea  recuperării  oricărei
supracompensații,  delegatul  va pune la dispoziția delegatarului  toate documentele necesare
care au fundamentat cuantumul compensației și, în cazul în care se constată că s-au acordat
compensații  mai  mari  decât  costurile  nete  necesare,  delegatul  va  restitui  diferența  către
delegatar.”

Art.  14. Se  modifică  art.  21  din  Contractul  de  delegare  a  gestiunii  serviciilor  publice  de
salubrizare, care va avea următorul conținut:
„Art. 21. (1) Indicatorii de performanță pentru serviciul public de salubrizare se referă la:
a) situația îndeplinirii parametrilor din contractul de delegare (orar de funcționare pe ore și zile,
ritmicitatea serviciului);
b) relațiile generale operator-utilizator;
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c) situația personalului: număr, structură, accidente de muncă, stare de sănătate;
d) relațiile sociale patronat-sindicate;
e) starea tehnică a infrastructurii și a vehiculelor;
f) analiza comparativă a costurilor de exploatare;
g) stadiul de realizare a programului de investiții;
h) execuția bugetului de venituri și cheltuieli;
i) accesul neîngrădit al autorităților administrației publice centrale și locale, în conformitate cu
competențele și atribuțiile legale ce le revin, la informațiile necesare stabilirii:
- modului respectării și îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate;
- calității și eficienței serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți
în contractul de delegare;
- modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau
modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană, încredințată prin contractul
de delegare a gestiunii;
- modului de formare și de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare;
- stadiului de realizare a investițiilor;
- modului de respectare a parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice;
j)  menținerea  unor  relații  echitabile  între  operator  și  utilizator  prin  rezolvarea  operativă  și
obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor ce revin fiecărei părți.

(2)  Indicatorii  de  performanță  minimali,  generali  și  garantați  pentru  serviciile  publice  de
salubrizare sunt stabiliți în anexa nr. 4 a prezentului contract.”

Art.  15. Se  modifică  art.  25  din  Contractul  de  delegare  a  gestiunii  serviciilor  publice  de
salubrizare, care va avea următorul conținut:
„Rezilierea de plin drept a prezentului contract operează:
- în cazul în care delegatului i se retrage licența emisă de A.N.R.S.C. privind furnizarea/prestarea
serviciului public de salubrizare sau când aceasta nu este prelungită după expirarea termenului
pentru care a fost acordată:
- în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către delegat, cu plata unei despăgubiri în
sarcina delegatului către delegatar;
- în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către delegatar, cu plata unei despăgubiri în
sarcina delegatarului către delegat.”

Art. 16. Se modifică lit. c) de la art. 26 și se adaugă lit. e), lit. f), lit. g) și lit. h) la art. 26 din
Contractul de delegare a gestiunii  serviciilor publice de salubrizare, care vor avea următorul
conținut:
„c) în cazul falimentului delegatului;
e) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către
delegatar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina delegatului;
f)  la  dispariția,  dintr-o  cauză de forță  majoră,  a bunului  delegat sau în cazul  imposibilității
obiective a delegatului de a-l exploata, fără plata unei despăgubiri;
g) în cazul în care interesul local o impune, prin răscumpărarea delegării, care se poate face
numai  prin  act  administrativ,  la  propunerea  delegatarului;  în  acest  caz  se  va  întocmi  o
documentație tehnico-economică în care se va stabili prețul răscumpărării. În această situație
de încetare a delegării nu se percep daune.
h)  în cazul  desemnării  de către Instituţiile  Judeţene a unui  operator regional  în cadrul  unui
sistem integrat de management al deșeurilor.” 
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Art.  17. Se  adaugă  art.  27  la  Capitolul  XIV  –  Răspunderea  contractuală din  Contractul  de
delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare, care va avea următorul conținut:
„Art. 27. (1) Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în
prezentul contract de delegare atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.
(2) Partea în culpă este obligată la plata penalităților de _________% pe zi de întârziere, pentru
neîndeplinirea oricărei obligații asumate prin prezentul contract.”

Art.  18. Se  adaugă  art.  28  la  Capitolul  XV  –  Litigii din  Contractul  de  delegare  a  gestiunii
serviciilor publice de salubrizare, care va avea următorul conținut:
„Art.  28.  Litigiile  de  orice  fel  ce  decurg  din  executarea  contractului  de  delegare  sunt  de
competența instanțelor judecătorești.”      

Art. 19. Se adaugă art. 29 la Capitolul XVI – Clauze finale din Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de salubrizare, care va avea următorul conținut:
„Art. 29. (1) Modificarea și revizuirea prezentului contract de delegare se face numai prin act
adițional încheiat între părțile contractante.
(2)  Delegatarul  poate  modifica  unilateral  partea  reglementară  a  prezentului  contract  de
delegare cu notificarea prealabilă a delegatului,  din motive excepționale legate de interesul
național sau local, după caz.
(3) Prezentul contract de delegare împreună cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul
său reprezintă voința părților.
(4) Prezentul contract de delegare intră în vigoare la data semnării lui și a fost încheiat în 2
(două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.”

Art. 20. Se introduce Capitolul XVII denumit „Garanția de bună execuție” în cadrul Contractului
de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare, cu următorul conținut:
„Art.  30.  (1)  Delegatul  va constitui,  pe propriul  său cost și  va menţine în vigoare,  pe toată
durata
contractului  de delegare,  Garanţia  de Bună  Execuţie  în  favoarea  delegatarului,  în  cuantum
de .............................. lei. Garanţia de Buna Execuţie se constituie pe toată durata contractului
și se va depune în contul de disponibil distinct deschis la dispoziția delegatarului. Garanția de
Bună Execuție se va restitui la data încetării contractului în termen de 30 de zile de la reglarea
plăților și a penalităților. Garanția se depune de către delegat într-un cont deschis la dispoziția
delegatarului la Trezorerie. Din această sumă sunt reținute, dacă este cazul, penalitățile și alte
sume datorate delegatarului de către delegat în baza contractului.
(2) Garanţia de Bună Execuţie poate fi executată de către delegatar, în limita prejudiciului creat,
numai după notificarea delegatului în acest sens, cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte, precizând
obligaţiile care nu au fost respectate, precum și termenul acordat pentru remedierea acestora.
Dacă delegatul nu acoperă prejudiciul în termenul acordat, delegatarul va executa Garanţia de
Bună Execuţie, fără nicio altă notificare.
(3) În cazul stingerii, expirării, anulării sau încetării valabilității, din orice motiv, a Garanţiei de
Bună Execuţie, delegatul o va reface sau va constitui o altă Garanţie de Bună Execuţie, cu cel
puţin  15 (cincisprezece)  zile  înainte de asemenea stingere,  expirare,  anulare sau încetare  a
valabilității și pentru o perioadă cel puțin egală cu perioada de valabilitate a Garanţiei de Bună
Execuţie anterioare.”

Art. 21. Se adaugă următoarele două tabele în cadrul Anexei nr. 4 - Indicatori tehnici corelaţi cu
ţintele/obiectivele asumate la nivel naţional, după cum urmează:
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TABEL NR. 1
 
Activitatea serviciului de

salubrizare
Descrierea indicatorului Valoarea minimă a

indicatorului
Colectarea  separată  a
deşeurilor municipale 

Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi
sticlă  din  deşeurile  municipale,  colectate
separat,  ca  procentaj  din  cantitatea  totală
generată de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi
sticlă din deşeurile municipale.

Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi
sticlă  din  deşeurile  municipale  colectate
separat reprezintă cantitatea acceptată într-un
an  calendaristic  de  către  staţia/staţiile  de
sortare.

Cantitatea totală generată de deşeuri de hârtie,
metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale
se  calculează  pe  baza  determinărilor  de
compoziţie  realizate  de  către  operatorul  de
salubrizare.

În  lipsa  determinărilor  de  compoziţie  a
deşeurilor municipale, cantitatea de deşeuri de
hârtie,  metal,  plastic  şi  sticlă  din  deşeurile
municipale se consideră a fi 33%.

40% pentru anul 2019
 
 
 
 

50% pentru anul 2020 
60% pentru anul 2021
70% începând cu anul 
2022

Operarea  staţiilor  de
sortare

Cantitatea totală de deşeuri trimise la reciclare
ca  procentaj  din  cantitatea  totală  de  deşeuri
acceptate la staţiile de sortare (%).

75%*

Operarea  instalaţiei  de
tratare mecano-biologică

Cantitatea totală  de deşeuri  de hârtie,  metal,
plastic  şi  sticlă  trimise  anual  la  reciclare  ca
procentaj  din  cantitatea  totală  de  deşeuri
acceptată  la  instalaţia  de  tratare  mecano-
biologică (%).

3%*

Colectarea  şi  transportul
deşeurilor  provenite  din
locuinţe,  generate  de
activităţi de reamenajare şi
reabilitare interioară şi/sau
exterioară a acestora

Cantitatea  totală  de  deşeuri  provenite  din
locuinţe, generate de activităţi de reamenajare
şi  reabilitare  interioară  şi/sau  exterioară  a
acestora, predată pentru reutilizare, reciclare şi
alte  operaţiuni  de  valorificare  materială,
inclusiv  operaţiuni  de  umplere,  rambleiere,
direct  sau  prin  intermediul  unei  staţii  de
transfer ca procentaj din cantitatea de deşeuri
provenite din locuinţe, generate de activităţi de
reamenajare  şi  reabilitare  interioară  şi/sau
exterioară a acestora colectate (%).

30% în anul 2017
45% în anul 2018
55% în anul 2019
70% în anul 2020

*  Indicatorii  de  performanţă  sunt  obligatorii  atât  în  cazul  staţiilor  de  sortare,  respectiv  a
instalaţiilor  de  tratare  mecano-biologică  din  cadrul  sistemului  de  management  integrat  al
deşeurilor, cât şi a celor aparţinând terţilor care tratează deşeurile municipale.
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Penalitățile pentru nerealizarea acestor indicatori  de performanță vor fi  aferente tarifului  de
depozitare și contribuției pentru economia circulară pentru cantitățile suplimentare de deșeuri
eliminate  prin  depozitare  care  depășesc  cantitățile  corespunzătoare  acestor  indicatori  de
performanță.

TABEL NR. 2 – Indicatori de performanță cu rol de monitorizare a implementării instrumentului
„plătește pentru cât arunci”

Populația  care  a  solicitat  aplicarea  instrumentul
economic „plătește pentru cât arunci” raportat la
populația totală din aria de delegare (%) 

2019 – 5%
2020 – 10% 
2021 – 15% 
începând cu 2022 – 20%

Restul prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare pe raza
localităților componente ale Asociației de dezvoltare intercomunitară ADI „ SALUBRIS GROUP 
2010”  (GRIVITA, REVIGA, MILOSESTI, TRAIAN, SCANTEIA, COCORA, BUCU, PERIETI, 
CAZANESTI, VALEA CIORII, MARCULESTI, COSAMBESTI, ANDRASESTI.
) rămân neschimbate.

Prezentul Act adițional a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale.

DELEGATAR
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ADI „ SALUBRIS GROUP 2010” 
Prin Președinte CHITOIU NELU

............................................

DELEGAT
S.C. SELECTIV DESEURI 2010 S.R.L.
Prin Administrator POPA MARIN

................................................
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CONTRACT
DE PRESTĂRI  SERVICII DE SALUBRIZARE POPULATIE

Nr. _____________
Între:
_________________________________  , in calitate de  OPERATOR, pe de alta parte,
şi
______________________________________, în calitate de BENEFICIAR, pe de altă parte.

ACHIZITIA DIRECTA DE SERVICII DE SALUBRIZARE
 Nu reprezinta o procedura competitiva de atribuire. Pentru contractele a caror valori estimate

sunt  mai  mici  decat  cele  de  la  care  sunt  aplicabile  procedurile  din  directivele  de  achizitii
publice, statele membre au libertatea sa stabileasca reguli pentru achizitia publica de servicii,
in conditii de asigurare a publicitatii si transparentei.

 UAT/ADI pot achizitiona direct servicii de salubrizare in baza unor contracte de delegare , de
tip contracte de servicii, atunci cand valoarea estimata a acestora este mai mica decat pragul
prevazut la art. 7 alin.5 din Legea 98/2016.

 Aceste contracte se incheie anual, fara posibilitate de prelungire.
 ANRSC acorda licenta in baza acestor contracte.

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Colectarea,  transportul  si  depozitarea de  către  operator în  rampa ecologică,  a deşeurilor
municipale amestecate (componente rezultate din activităţile menajere, industriale, din comerţ, din
sectorul public sau administrativ – care prezintă compoziţie şi proprietăţi similare cu deşeul menajer
şi  care  nu mai  au valoare  de  întrebuinţare  sau nu mai  fac folosinţa  utilizatorului),  cu excepţia
deşeurilor  toxice  periculoase  si  a celor  cu  regim  special, in conformitate cu  prevederile  legale
in  vigoare.  Prestarea  activitatii  de  colectare  separata  a  deseurilor  menajere  se  face  prin  grija
operatorului care pune la dispozitia fiecarei gospodarii saci/recipienti pentru colectarea separata la
sursa.

Ritmul  de  colectare  este  de  o  dată/  de  1  ori  pe  saptamana,  în  ziua  /  zilele  de ______  în
intervalul orar : 07.00 – 16.00 de la:
-  punctului/lor de lucru al utilizatorului -  [ de la un numar de ____ de gospodarii pentru un
numar de ___ de persoane    ] 
 Profilul firmei : UAT

Art. 2. DURATA CONTRACTULUI
2.1. Contractul se încheie pe durata determinata la data de ______,   cu intrare in vigoare de la data
________
2.2.  Încetarea contractului nu afectează existenta obligaţiilor deja scadente între părţi.

Art. 3. TARIFE ŞI PREŢ ÎNCHIRIERE RECIPIENTE
3.1. Tariful pentru colectarea, transportul si depozitarea la rampa ecologică  a deşeurilor menajere
de la populatie este de _____ lei / persoana asa cum a fost aprobat prin HCL nr.________ in
baza fisei de fundamentare a tarifului pentru populatie anexa la prezentul contract.
3.2. Prin semnarea prezentului contract utilizatorul devine abonatul operatorului  şi  se obliga să
achite lunar contravaloarea  de  _______ lei/luna la care se adauga TVA pentru locuitorii com.
_____________ jud. IALOMITA 
       (2) Pentru determinarea cantităţii se pot folosi urmatoarele etaloane pentru fiecare tip de deseu,
dupa   cum urmeaza:

- hartie şi carton: 1 mc = 12 kg;
- metal şi plastic: 1 mc =   4 kg;
- sticlă:                1 mc =  35 kg.
(2) Tarifele/Preţurile/Valorile nu conţin TVA.
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3.3.  Modificarea  tarifelor  practicate  se  va produce  daca  un  parametru  (preţul
carburanţilor, inflaţia, cost de depunere la rampa a deşeurilor, influenţe legislative etc.) al
costurilor se modifica cu mai mult de 5%. Noile tarife vor fi aduse la cunoştinţa utilizatorului,
cu minim 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare.

Art. 4. DREPTURILE  OPERATORULUI
4.1. Să factureze şi să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate;
4.2. Să aplice la facturare tarifele in vigoare la cantităţile colectate, care sunt determinate in baza
bonurilor de confirmare (ANEXA 3) emise la preluarea deşeurilor si confirmate de utilizator;
4.3.  Să  propună  modificarea  tarifului  stabilit  atât  in  situaţia  de  schimbare  semnificativa  a
echilibrului valoric al contractului, cât si în condiţiile art.3.3;
4.4.  Să  aplice  penalităţi  de  întârziere  stabilite  prin  prezentul  contract  sau  alte  acte  aditionale,
raportate la indicele de inflatie, in cazul neachitării facturilor in termen;
4.5. Să suspende sau să limiteze prestarea serviciilor către utilizator, fără plata vreunei penalizări, cu
un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate, inclusiv penalităţile, nu au fost achitate după
45 de zile de la data emitereii facturii.

Art. 5. OBLIGAŢIILE  OPERATORULUI
5.1. Sa respecte graficul de colectare stabilit de comun acord cu utilizatorul;
5.2. Sa respecte angajamentele asumate prin prezentul contract; 
5.3. (1) Sa doteze utilizatorul, cu mijloace de realizare a precolectării pentru fiecare tip de deşeu
contractat (inclusiv cu saci de plastic – prin vânzare), etanşe si adecvate mijloacelor de transport pe
care  le  are  in  dotare,  suficiente  pentru  a  asigura  capacitatea  de  înmagazinare  necesară  pentru
intervalul dintre doua ridicări consecutive;
5.4. Sa colecteze deşeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul fiecărui tip de
deşeu contractat;
5.5.  Sa  factureze  serviciile  prestate  in  conformitate  cu  cantităţile  colectate  si  confirmate  de
utilizator, la tarifele stabilite;
5.6. Sa înregistreze toate reclamaţiile si sesizările utilizatorului si sa ia masurile care se impun in
vederea rezolvării  acestora,  in termen de maxim 48 ore, daca acestea se refera la nerespectarea
ritmului de colectare asumat prin contract;
5.7.  Sa  încarce  întreaga  cantitate  de  deşeuri  şi  să  lase  în  stare  de  curaţenie  spaţiul  destinat
depozitarii temporare a recipientelor de precolectare. Încărcarea se va face astfel încât deşeurile sa
nu fie vizibile si sa nu existe posibilitatea imprastierii lor pe căile publice. 
5.8. Sa incarce deşeurile menajere in vehiculele transportatoare direct din recipiente. Este interzis sa
se rastoarne recipientele in curţi, pe stradă sau pe trotuare;
5.9. Personalul care efectuează colectarea trebuie sa manevreze recipientele cu grija pentru a evita
deteriorarea lor precum si producerea prafului sau răspândirea deşeurilor in afara autovehiculelor de
transport;
5.10. Sa aşeze după golire recipientele in poziţie normala, pe locul de unde au fost ridicate. Toate
operaţiunile vor fi efectuate astfel incat sa se evite producerea zgomotului si a altor inconveniente
pentru utilizator;
5.11.  Sa aducă  la  cunoştinţa  utilizatorului  modificările  de tarif  şi  alte  informaţii  necesare,  prin
notificari ataşate facturii sau prin afişare la sediul utilizatorului;
5.12.  Să  ţină  la  zi,  împreună  cu  autorităţile  administraţiei  publice  locale,  evidenţa  tuturor
utilizatorilor  fără contracte  de prestări  servicii  în domeniu pentru a se analiza,  examina şi  a se
dispune de către factorii de resort măsurile impuse de actele  normative de protecţie a mediului şi a
sănătăţii  publice  (O.U.G.  nr.195/2005  –  actualizată  -  privind  protecţia  mediului,  Ordinul  nr.
119/2014  pentru  aprobarea  Normelor  de  igiena  si  sanatate  publica  privind  mediul  de  viata  al
populatiei,  Normele  de  salubritate  şi  de  igienizare  elaborate  prin  hotătâri  ale  autorităţilor
deliberative locale etc.). 
5.13 Sa prezinte lunar gestiunea deseurilor asa cum este prevazut in Ordinul 1503/2017.

Art. 6. DREPTURILE UTILIZATORULUI
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6.1.  Sa  i  se  presteze  serviciul  public  de salubrizare  în ritmul  şi  la  nivelurile  stabilite  in
contract.
6.2.  Sa  conteste  în  scris  menţiunile  facturii  când  constată  neconcordanţe,  în  termen  de  3  zile
lucrătoare de la primirea acesteia, mentiuni depuse doar la sediul ; în caz contrar facturile vor fi
considerate ca având „bun de plată“ din partea utilizatorului. Orice obiecţie făcuta ulterior acestui
termen nu va mai avea relevanţă juridica.
6.3. Să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului cu privire la
neîndeplinirea unor condiţii contractuale.
6.4.  Să  beneficieze  de  tarif  diferenţiat,  stimulativ  pentru  colectarea  selectivă  a  deşeurilor
municipale.
6.5. Să solicite şi să primească, în condiţiile legii despăgubiri pentru daunele provocate de către
operator, din vina exclusivă a acestuia.

Art. 7.  OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI
7.1.  Să  încheie  contract  pentru  prestarea  activităţilor  serviciului  de  salubrizare   şi  să  respecte
prevederile regulamentului serviciului de salubrizare al localităţii;
7.2. Utilizatorului îi revine obligaţia organizării şi operaţionalizării colectării selective a deşeurilor
generate  precum si  atingerea  tintelor  conform Legii  211/2011 art.17,  alin  2,  lege  modificata  si
actualizata conform OUG 48/2017.
7.3. Utilizatorul va pune la dispoziţia operatorului de salubritate spaţiu/spaţii de depozitare speciale
în incinta sediului/punctului de lucru pentru ca, deşeurile sortate pe categoriile precizate, să poată fi
preluate de acesta, în vederea reciclării, valorificării şi tratării corespunzătoare, conform legislaţiei
specifice în domeniu.
7.4. (1) Utilizatorul va executa operaţiunea de precolectare în recipiente pentru fiecare tip de deşeu
contractat,  procurate  prin  închiriere  sau  contra  cost  de  la  operatorul  serviciilor  publice  de
salubrizare; ca deţinător de deşeuri reciclabile (hârtie-carton, metal şi plastic, sticlă), este obligat să
solicite operatorului dotarea prin modalităţile de mai sus, cu recipiente ori saci, ambele variante,
inscripţionate  corespunzător,  întrucât  potrivit  legislaţiei  privind gestionarea deşeurilor reciclabile
“deţinătorii de deşeuri industriale reciclabile - persoane juridice, sunt obligate să asigure strângerea,
sortarea şi depozitarea temporară a acestora, cu respectarea normelor de protecţie a mediului şi a
sănătăţii populaţiei…”
       (2) Reprezentantul utilizatorului, responsabil cu precolectarea selectivă a deşeurilor reciclabile 
generate va urmări ca: -   deşeurile de hârtie şi carton (cod 20 01 01) colectate să fie pliate şi 

     depozitate în recipiente standardizate (eurocontainere de 1,1 mc, 
     europubele de 240 litri, saci de plastic), inscripţionate cu tipul deşeului;
   - deşeurile din materiale plastice (cod 20 01 39) colectate să fie presate

                                         (la PET-uri se vor scoate dopurile) apoi depozitate în saci de plastic de 
                                          capacitate 120 litri /240 litri, europubele de 240 litri, eurocontainere de 

      1,1 mc. - recipiente puse la dispoziţie de către operator, contra cost 
      (conform prevederilor art. 3.8.).

7.5. Să menţină în stare de curaţenie spaţiile în care se face precolectarea precum şi recipientele în
care se depozitează deşeurile in vederea colectării.
7.6. Să nu introducă in recipientele de precolectare a gunoiului menajer deşeuri din categoria celor
periculoase,  toxice sau explozive cum sunt:
- substanţe uşor inflamabile
- materiale explozive
- substanţe toxice
- materiale radioactive
- cadavre de animale 
- alte materiale si substanţe interzise prin legislaţia romana in vigoare;
7.7. Să nu introducă deşeuri din construcţii în recipientele de precolectare a  deşeurilor menajere şi
asimilabile deşeurilor menajere.
7.8. Să execute preselectarea deşeurilor si sa depoziteze fiecare tip de deşeu in recipientele special
destinate ori saci de plastic (dotare asigurată prin grija sa, de la operatorul de salubritate); sacii de
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plastic  vor  fi  inscripţionaţi  de  operator,  cu iniţialele  societăţii  de  salubritate  şi  tipul
deşeurilor colectate sau cu un desen sugestiv indicând destinaţia expresă;
7.9.  Să asigure curaţenia  incintelor  proprii  precum si a  zonelor  cuprinse intre  imobil,  respectiv
limita proprietăţii si calea publică.
7.10. Să numească un reprezentant in  prezenta căruia sa se facă ridicarea deşeurilor si care sa
confirme efectuarea prestaţiei; in acest sens este desemnat/ă d-l/d-na ______, tel : ___________.
7.11. Să asigure accesul mijloacelor auto ale operatorului, de la căile publice pana la punctul de
colectare, inlăturand gheata, zăpada, poleiul sau orice alte obstacole;
7.12.  Să achite  în termenele stabilite  obligaţiile  de plată pentru activităţile  serviciului  public  de
salubrizare care i-au fost prestate;
7.13. Să păstreze in condiţii bune recipientele, răspunzând de furtul sau deteriorarea acestora prin
plata  contravalorii lor - specificată la art. 3.8;
7.14.  Să  comunice  în  scris  operatorului,  în  termen  de  10  zile  lucrătoare  orice  modificare  a
elementelor care au stat la baza întocmirii contractului şi să încheie acte adiţionale.

Art. 8.   FACTURARE / MODALITĂŢI DE PLATA
8.1. (1) Cantitatea de deşeuri  colectată se evidenţiază astfel:
• un sac PVC de 80 l, se facturează 0.08 mc. deşeuri;
• o europubela de 120 l  se facturează 0.12 mc. deşeuri;
• o europubela de 240 l  se facturează 0.24 mc. deşeuri;
• un  eurocontainer de 1100 l se facturează  1.1 mc. deşeuri;
       (2) Pentru alte tipuri de recipiente se va factura în funcţie de capacitatea acestora;          
8.2. Factura se emite până la data de 5 a fiecărei luni, pentru prestaţia din luna precedenta, in baza
tarifelor convenite si a cantităţilor colectate, confirmate de utilizator in bonurile de confirmare, la
care se adaugă şi valoarea chiriei, în funcţie de numărul şi capacitatea recipientelor menţionate la
art. 3, alin. 3.8.;
8.3. Plata se va face in lei. 
8.4. Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin următoarele modalităţi:
- in numerar la casieria operatorului;
- cu filă CEC;
- cu ordin de plată sau cu alte instrumente legale de plată convenite de părţi;
8.5. In cazul in care pe documentul de plată nu se menţionează obiectul platii, se considera achitate
facturile in ordine cronologica.
8.6. Facturile emise în conformitate cu clauzele contractuale, se transmit de către operator la adresa
sediului social principal ori a sediului secundar al utilizatorului din preambulul contractului, prin
agent comercial  – casier ori prin oficiul poştal teritorial  sau mesager al firmelor de curierat,  cu
confirmare de primire. 
8.7. Opţional, părţile pot conveni, ca înainte de expedierea facturilor prin modalităţile de mai sus,
acestea  să  poată  fi  recepţionate  de  către  utilizator  şi  în  format  electronic,  la  adresa de e  mail:
_____________  a  departamentului/serviciului/biroului  financiar-contabilitate,  în  termen  de
maximum 10 zile de la emitere. 

Art. 9. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA
9.1.  Utilizatorul  este  obligat  sa achite  contravaloarea  facturii  reprezentând serviciile  prestate,  in
termen de 10 zile de la emiterea facturii;
9.2. Neachitarea facturii în termenul menţionat la alin. 9.1, atrage penalităţi egale cu 0,1% pe zi de
întârziere, calculate la suma restantă;  
9.3. Daca sumele datorate, inclusiv penalitatile, nu au fost achitate după 45 de zile de la emiterea
facturii, operatorul poate să suspende sau să limiteze prestarea serviciilor către utilizator, fără plata
vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare;
9.4. Reluarea prestării serviciului se va face in termen de maximum 3 zile de la efectuarea plăţii
(data intrării sumei în contul / casieria operatorului);
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9.5.  Refuzul  total  sau  parţial  -  pentru  alte considerente decât cele precizate la alin. 6.2., al
art.6 - din partea utilizatorului de a plati o factură emisă de operator va fi comunicat acestuia in
scris, in termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii facturii;
9.6. Dacă din motive obiective, operatorul nu poate ajunge la timp la adresa utilizatorului pentru
prestarea serviciului, acesta este obligat sa anunţe utilizatorul si sa stabilească de comun acord o alta
oră de ridicare;
9.7.  La  notificarea  scrisa  a  utilizatorului  privind  efectuarea  cu  întârziere  de  către  operator  a
obligaţiilor contractuale, peste termenul prevăzut la alin. 5.6, acesta din urmă poate plăti daune-
interese  conform  prevederilor  Codului  Civil,  în  cazul  în  care  această  întârziere  s-a  datorat  in
exclusivitate operatorului;
9.8. Utilizatorul este obligat sa respecte prevederile alin. 7.6. si 7.7. din prezentul contract, in caz
contrar ramânând răspunzător pentru plata de daune interese;
9.9.  Pentru  neexecutarea  în  tot  sau  în  parte  a  obligaţiilor  contractuale  prevăzute  în  prezentul
contract,  părţile  răspund  conform  prevederilor  Codului  Civil  şi  ale  celorlalte  acte  normative
incidente de drept privat.

Art. 10. FORŢA MAJORA
10.1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si executarea in
mod necorespunzător, total ori parţial, a oricăror obligaţii care ii revine in baza prezentului contract,
daca neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzata de forţa
majora. Partea care invoca forţa majora este obligată să notifice in termen de 5 zile celeilalte părţi
producerea evenimentului si să ia masuri in vederea limitării consecinţelor lui.

Art. 11. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
11.1. Contractul poate înceta în următoarele cazuri: 
a) prin acordul scris al ambelor părţi;
b) prin denunţare unilaterală de către utilizator, pentru motive temeinice, cu un preaviz de 30 de zile
si  numai  după achitarea  integrală  a  debitelor  datorate  (inclusiv  a  dobânzilor/penalităţilor)  către
operator;
c) prin denunţare unilaterală de către operator, în cazul neachitării contravalorii serviciilor prestate
în termen de 60 de zile de la data expirării termenului de plată a facturii;
d) prin reziliere; 
e) în cazul deschiderii procedurii privind insolvenţa operatorului;
f) la termen (în cazul contractului încheiat pe durată determinată).

Art. 12. LITIGII
12.1. Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea ori încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentanţii lor;
12.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa
instanţelor judecătoreşti române competente.

Art. 13. DISPOZIŢII FINALE
13.1.  Modificarea  prezentului  contract  poate  fi  făcută  numai  în  scris,  prin  acordul  părţilor,  sub
forma unui act adiţional, orice modificare unilaterala a oricarei parti fiind nula.
13.2.  Prezentul  contract  reprezintă  întreaga  înţelegere  a  părţilor  cu  privire  la  obiectul  său  si
înlocuieşte orice alta înţelegere scrisă sau verbală, anterioară sau contemporană prezentului.
13.3. Părţile nu pot ceda sau transfera obligaţiile lor decurgând din prezentul contract în întregime
sau parţial, direct sau indirect, decât cu acordul prealabil scris al celeilalte părţi. 
13.4. In cazul in care una sau mai multe prevederi ale prezentului contract vor fi lovite de nulitate
restul prevederilor rămân valabile. Prevederile nule se considera înlocuite cu clauzele valabile cele
mai  apropiate  scopului  comercial  avut  in  vedere  de  părţi,  ţinându-se  cont  de  scopul  si  spiritul
contractului.
13.5. Nici o întârziere sau omisiune din partea unui semnatar al contractului, in exerciţiul oricărui
drept, facultate sau privilegiu decurgând din prezentul contract sau care i se cuvine de drept în orice
alt mod nu va afecta aceste drepturi, facultăţi sau privilegii si nici nu va fi considerata ca o renunţare
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la un astfel de drept, facultate sau privilegiu. Nici o exercitare singulară sau parţială a unui astfel de
drept, facultate sau privilegiu nu va exclude pe mai departe exerciţiul acestora sau al altor drepturi,
facultăţi sau privilegii.
13.6.  Drepturile  şi  obligaţiile  asumate  de  către  părţi  se  transmit  către  succesori,  cesionari  sau
persoane către care are loc transmiterea patrimoniului în caz de divizare sau fuziune.
13.7. Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru
fiecare parte, astăzi: ________________

OPERATOR,   BENEFICIAR,
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1 2,600.00
1.1. 500.00
1.2.
1.3. 0.00
1.4. 2,100.00
1.5. 0.00
1.6. 0.00
1.7. 0.00
1.8. 0.00
1.9. 0.00
1.10. 0.00
1.11. 0.00
2 4,350.00
2.1. 3,000.00
2.2. - CAS 25.00% 750.00
2.3. 0.00% 0.00
2.4. - CASS 10.00% 300.00
2.5. 0.00% 0.00
2.6. 0.00% 0.00
2.7. 10.00% 300.00
2.8. 0.00
3 350.00
4 0.00
5 1,500.00
6 1,100.00
7 20% 520.00
A. 10,420.00
B. 2,100.00
I. 12,520.00
II. Profit 5.00% 626.00
III.
IV. 13,146.00
V. 1.50
VI. 25.04
VII. TVA 19% 4.76
VIII 29.80

Data: 30.01.2020                                                                                            Operator economic,Operator economic,
SC SELECTIV DESEURI 2010 SRL
POPA MARIAN

Fisa de fundamentare a tarifului pentru agentii economici si institutii 
publice pentru deseurile reciclabile

Nr.crt. Tip cheltuiala / venit
UM 

[pers/luna]
Programat 

lunar lei

Tarif 
propus 

[lei/pers/l
una]

Cheltuieli materiale, din care:
Combustibil şi lubrifianţi
Energie electrică tehnologică
Piese de schimb, utilaje
Materii prime şi materiale consumabile
Echipament de lucru şi protecţia muncii
Reparaţii
Amortizarea utilajelor şi mijloacelor de transport
Redevenţă
Cheltuieli cu protecţia mediului (investitie in recipienti)
Alte servicii executate de terţi(RCA +ROVINIETA)
Alte cheltuieli materiale
Cheltuieli cu munca vie, din care:
- salarii

- fond şomaj

- fond accidente şi boli profesionale
- cotă de contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
- fond garantare creanţe salariale
- alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)
Taxe licenţe
Cheltuieli cu închirierea utilajelor
Cheltuieli cu preselectarea deseurilor in vederea valorificarii

Cheltuieli informare
Alte cheltuieli (indirecte)
Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7)
Cheltuieli financiare
Cheltuieli totale (A+B)

Cotă de dezvoltare
Venituri din salubrizare
Cantitate colectată (to)  ag.ec si institutii publice to/luna
Tarif T agenti economici, exclusiv TVA [IV / V] (lei/mc)

Tarif, inclusiv TVA (lei/mc)



1 20,310.00
1.1. 6,660.00
1.2. 1,500.00
1.3. 2,500.00
1.4. 1,000.00
1.5. 500.00
1.6. 2,500.00
1.7. 850.00
1.8. 0.00
1.9. 1,200.00
1.10. 1,500.00
1.11. 2,100.00
2 23,625.00
2.1. 12,500.00
2.2. - CAS 25.00% 3,125.00
2.3. 0.00% 0.00
2.4. - CASS 10.00% 1,250.00
2.5. 0.00% 0.00
2.6. 0.00% 0.00
2.7. 10.00% 1,250.00
2.8. 5,500.00
3 0.00
4 0.00

5
1,500.00

6 6,550.00
7 20% 4,062.00
A. 56,047.00
B. 2,100.00
I. 58,147.00
II. Profit 5.00% 2,907.35
III.
IV. 61,054.35
V. 3.48
VI. 50.13
VII. TVA 19% 9.52
VIII 59.65

Data: 30.01.2020                                                                                            Operator economic,Operator economic,
SC SELECTIV DESEURI 2010 SRL

POPA MARIAN

Fisa de fundamentare a tarifului pentru agentii economici si institutii 
publice  pentru deseurile menajere

Nr.crt. Tip cheltuiala / venit UM [pers/luna]
Programat 

lunar lei
Tarif propus 
[lei/pers/luna]

Cheltuieli materiale, din care:
Combustibil şi lubrifianţi
Energie electrică tehnologică
Piese de schimb, utilaje
Materii prime şi materiale consumabile
Echipament de lucru şi protecţia muncii
Reparaţii
Amortizarea utilajelor şi mijloacelor de transport
Redevenţă
Cheltuieli cu protecţia mediului (investitie in recipienti)
Alte servicii executate de terţi(RCA +ROVINIETA)
Alte cheltuieli materiale
Cheltuieli cu munca vie, din care:
- salarii

- fond şomaj

- fond accidente şi boli profesionale
- cotă de contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
- fond garantare creanţe salariale
- alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)
Taxe licenţe
Cheltuieli cu închirierea utilajelor
Cheltuieli cu depozitarea la Salubritate VIVANI   (este inclusa taxa de 
tratare 300 +80 lei/tona taxa pentru economie circulara de la 01.01.2020 
lei/tona   )

Cheltuieli informare
Alte cheltuieli (indirecte)
Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7)
Cheltuieli financiare
Cheltuieli totale (A+B)

Cotă de dezvoltare
Venituri din salubrizare
Cantitate colectată (to)  ag.ec si institutii publice to/luna
Tarif T agenti economici, exclusiv TVA [IV / V] (lei/mc)

Tarif, inclusiv TVA (lei/mc)



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ADI “SALUBRIS GROUP 2010”
Cod fiscal 27750977
GRIVITA, Str. Primaverii, nr. 4, jud. Ialomița

HOTĂRÂREA NR. ______
din data de _______________

Privind actualizarea și modificarea Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciilor
publice de salubrizare ADI “SALUBRIS GROUP 2010”

Adunarea Generală a Asociaților, având în vedere:
 Dispozițiile art. 5 din Statutul Asociației, prin care se stabilește competența acesteia de

întocmire  și  modificare  a  Caietului  de  sarcini pentru  delegarea  gestiunii  serviciilor
publice de salubrizare ADI “SALUBRIS GROUP 2010”.

 Îndeplinirea condiţiei de cvorum reglementată  la art. 20 din Statutul Asociaţiei.
 Dispozițiile  Legii  nr.  51/2006  privind  serviciile  comunitare  de  utilități  publice,  cu

modificările și completările ulterioare;
 Dispozițiile  Legii  nr.  101/2006  privind  serviciul  de  salubrizare  a  localităților,  cu

modificările și completările ulterioare;
 Dispozițiile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și

completările ulterioare;
 Cu un număr de _______ voturi,

HOTĂRĂȘTE
Art.  1. Se aprobă actualizarea și  modificarea Caietului  de sarcini  pentru delegarea gestiunii
serviciilor  publice  de  salubrizare  ADI  “SALUBRIS  GROUP  2010”,  în  conformitate  cu  noile
modificări legislative privind regimul deșeurilor.

Art. 2. Se adaugă art. 51, art. 52, art. 53 și art. 54 în Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii
serviciilor publice de salubrizare, care vor avea următorul conținut:
„ART. 51.  Redevența pentru activitatea de salubrizare se calculează ținând cont de valoarea
calculată  similar  amortizării  pentru  mijloacele  fixe  aflate  în  proprietate  publică  şi  puse  la
dispoziţie  operatorului  odată  cu  încredinţarea  serviciului  de  utilităţi  publice  şi  gradul  de
suportabilitate al populaţiei. Redevența astfel calculată este în cuantum de 0,5% din valoarea
facturilor  încasate de către  delegat.  Plata  redevenței  se  va  face anual  până la  data de 31
ianuarie, în următorul cont bancar: _______________________

ART. 52. (1) Operatorul de salubritate va solicita tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor
reciclabile (hârtie, metal, plastic și sticlă) menajere și similare colectate separat, precum și tarife
distincte pentru gestionarea celorlalte categorii de deșeuri menajere și similare (biodeșeuri și
alte tipuri de deșeuri). Aceste tarife vor fi aprobate prin hotărâre de consiliu local.
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(2) În aceste cazuri, tarifele vor fi următoarele:
a) tarif  pentru gestionarea deșeurilor  reciclabile  (hârtie,  metal,  plastic  și  sticlă)  menajere  și
similare colectate separat: ........................... lei;
b) tarif pentru gestionarea celorlalte categorii de deșeuri menajere și similare (biodeșeuri și alte
tipuri de deșeuri): ......................... lei.
(3) Tariful  pentru gestionarea deșeurilor reciclabile cuprinde tariful  activității  de colectare și
transport, precum și tariful activității de sortare a deșeurilor reciclabile colectate separat.
(4)  Tariful  pentru  gestionarea  celorlalte  tipuri  de  deșeuri  menajere  și  similare  (biodeșeuri
colectate separat și deșeuri reziduale) include tariful activității de colectare și transport, precum
și  tariful  următoarelor  activități  de  tratare:  compostare,  tratare  mecano-biologică,  tratare
mecanică (sortare deșeuri reziduale) și depozitare.
(5) Operatorul de salubrizare are obligația de a suporta contribuţia pentru economia circulară
pentru  cantităţile  de  deşeuri  municipale  destinate  a  fi  depozitate  care  depăşesc  cantităţile
corespunzătoare indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contractul de delegare.”

 ART. 53.  Modul de colectare a deșeurilor reziduale în zona de case se schimbă din puncte de
colectare în sistem „din poartă în poartă” (instrumentul „plătește pentru cât arunci”).”

ART. 54.  Beneficiarii serviciului au posibilitatea de a solicita, după caz, un număr mai redus de
recipiente pentru colectarea deșeurilor reziduale, recipiente cu volum mai mic sau reducerea
frecvenței de colectare a deșeurilor reziduale.”

Art. 3. Se introduc următoarele două tabele în cadrul Anexei nr. 1 – Indicatori de performanță
pentru serviciul public de salubrizare în Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciilor
publice de salubrizare, care vor avea următorul conținut:

TABEL NR. 1

Activitatea serviciului de
salubrizare

Descrierea indicatorului
Valoarea minimă a

indicatorului
Colectarea  separată  a
deşeurilor municipale 

Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi
sticlă  din  deşeurile  municipale,  colectate
separat,  ca  procentaj  din  cantitatea  totală
generată de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi
sticlă din deşeurile municipale.

Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi
sticlă  din  deşeurile  municipale  colectate
separat reprezintă cantitatea acceptată într-un
an  calendaristic  de  către  staţia/staţiile  de
sortare.

Cantitatea totală generată de deşeuri de hârtie,

40% pentru anul 2019
 
 
 
 

50% pentru anul 2020 
60% pentru anul 2021
70% începând cu anul 
2022
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metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale
se  calculează  pe  baza  determinărilor  de
compoziţie  realizate  de  către  operatorul  de
salubrizare.

În  lipsa  determinărilor  de  compoziţie  a
deşeurilor municipale, cantitatea de deşeuri de
hârtie,  metal,  plastic  şi  sticlă  din  deşeurile
municipale se consideră a fi 33%.

Operarea  staţiilor  de
sortare

Cantitatea totală de deşeuri trimise la reciclare
ca  procentaj  din  cantitatea  totală  de  deşeuri
acceptate la staţiile de sortare (%).

75%*

Operarea  instalaţiei  de
tratare mecano-biologică

Cantitatea totală  de deşeuri  de hârtie,  metal,
plastic  şi  sticlă  trimise  anual  la  reciclare  ca
procentaj  din  cantitatea  totală  de  deşeuri
acceptată  la  instalaţia  de  tratare  mecano-
biologică (%).

3%*

Colectarea  şi  transportul
deşeurilor  provenite  din
locuinţe,  generate  de
activităţi de reamenajare şi
reabilitare interioară şi/sau
exterioară a acestora

Cantitatea  totală  de  deşeuri  provenite  din
locuinţe, generate de activităţi de reamenajare
şi  reabilitare  interioară  şi/sau  exterioară  a
acestora, predată pentru reutilizare, reciclare şi
alte  operaţiuni  de  valorificare  materială,
inclusiv  operaţiuni  de  umplere,  rambleiere,
direct  sau  prin  intermediul  unei  staţii  de
transfer ca procentaj din cantitatea de deşeuri
provenite din locuinţe, generate de activităţi de
reamenajare  şi  reabilitare  interioară  şi/sau
exterioară a acestora colectate (%).

30% în anul 2017
45% în anul 2018
55% în anul 2019
70% în anul 2020

*  Indicatorii  de  performanţă  sunt  obligatorii  atât  în  cazul  staţiilor  de  sortare,  respectiv  a
instalaţiilor  de  tratare  mecano-biologică  din  cadrul  sistemului  de  management  integrat  al
deşeurilor, cât şi a celor aparţinând terţilor care tratează deşeurile municipale.

Penalitățile pentru nerealizarea acestor indicatori  de performanță vor fi  aferente tarifului  de
depozitare și contribuției pentru economia circulară pentru cantitățile suplimentare de deșeuri
eliminate  prin  depozitare  care  depășesc  cantitățile  corespunzătoare  acestor  indicatori  de
performanță.

TABEL NR. 2 – Indicatori de performanță cu rol de monitorizare a implementării instrumentului
„plătește pentru cât arunci”

Populația  care  a  solicitat  aplicarea  instrumentul
economic „plătește pentru cât arunci” raportat la
populația totală din aria de delegare (%) 

2019 – 5%
2020 – 10% 
2021 – 15% 
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începând cu 2022 – 20%

Art. 4. Prezenta Hotărâre se va comunica membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
ADI “SALUBRIS GROUP 2010”și societății SELECTIV DESEURI 2010 S.R.L.

PREȘEDINTE,                                                                                                      SECRETAR,
CHITU NELU
..................................                                                                                      .................................

AVIZAT UAT ___________

.........................................
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ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ADI “SALUBRIS GROUP 2010”
Cod fiscal 27750977
GRIVITA, Str. Primaverii, nr. 4, jud. Ialomița

HOTĂRÂREA NR. ______
din data de _______________

Privind actualizarea și modificarea Regulamentului serviciului de salubrizare al ADI “SALUBRIS
GROUP 2010” , în conformitate cu Regulamentul-cadru din 2015 al serviciului de salubrizare a

localităților aprobat de către ANRSC 

Adunarea Generală a Asociaților, având în vedere:
 Dispozițiile art. 5 din Statutul Asociației, prin care se stabilește competența acesteia de

întocmire  și  modificare  a  Regulamentului  serviciului  de  salubrizare al  ADI  “SALUBRIS
GROUP 2010”.

 Îndeplinirea condiţiei de cvorum reglementată  la art. 20 din Statutul Asociaţiei.
 Dispozițiile  Legii  nr.  51/2006  privind  serviciile  comunitare  de  utilități  publice,  cu

modificările și completările ulterioare;
 Dispozițiile  Legii  nr.  101/2006  privind  serviciul  de  salubrizare  a  localităților,  cu

modificările și completările ulterioare;
 Dispozițiile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și

completările ulterioare;
 Cu un număr de _______ voturi,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1.  Se aprobă actualizarea și modificarea Regulamentului serviciului de salubrizare al ADI
“SALUBRIS  GROUP 2010”,  în conformitate cu Regulamentul-cadru din 2015 al  serviciului  de
salubrizare a localităților aprobat de către ANRSC.

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 19 din Regulamentul serviciului de salubrizare, care va avea
următorul conținut:
„(1)  În  funcţie  de  sistemul  de  colectare  separată  adoptat  prin  strategia  de  dezvoltare  a
serviciului public de salubrizare a localităţilor, colectarea în containere şi recipiente a deşeurilor
menajere şi similare se realizează astfel:
a)deşeurile reziduale se colectează în recipiente de culoare gri/negru şi sunt de tip:
1.resturi de carne şi peşte, gătite sau proaspete;
2.resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frişcă);
3.ouă întregi;
4.grăsimi animale şi uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colectează separat);
5.excremente ale animalelor de companie;
6.scutece/tampoane;
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7.cenuşă de la sobe (dacă se ard şi cărbuni);
8.resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;
9.lemn tratat sau vopsit;
10.conţinutul sacului de la aspirator;
11.mucuri de ţigări;
12.veselă din porţelan/sticlă spartă, geamuri sparte.
b)deşeurile biodegradabile se colectează în recipiente de culoare maro şi sunt de tip:
1.resturi de fructe şi de legume proaspete sau gătite;
2.resturi de pâine şi cereale;
3.zaţ de cafea/resturi de ceai;
4.păr şi blană;
5.haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase) mărunţite;
6.coji de ouă;
7.coji de nucă;
8.cenuşă de la sobe (când se arde numai lemn);
9.rumeguş, fân şi paie;
10.resturi vegetale din curte (frunze, crengi şi nuiele mărunţite, flori);
11.plante de casă;
12.bucăţi de lemn mărunţit;
13.ziare, hârtie, carton mărunţite, umede şi murdare.
c)deşeurile reciclabile de tip hârtie şi carton, curate şi mărunţite, se colectează în recipiente de
culoare albastră;
d)deşeurile reciclabile din material de tip plastic şi metal se colectează în recipiente de culoare
galbenă;
e)deşeurile  reciclabile  din  material  de  tip  sticlă  albă/colorată  se  colectează,  pe  culori,  în
recipiente de culoare alb/verde, nefiind permis amestecul sticlei cu deşeuri din materiale de tip
porţelan/ceramică.”

Art. 3. Se aprobă modificarea art. 21 din Regulamentul serviciului de salubrizare, care va avea
următorul conținut:
„(1)  Modul  de  colectare  a  deșeurilor  reziduale  în  zona  de  case  se  schimbă  din  puncte  de
colectare în sistem „din poartă în poartă” (instrumentul „plătește pentru cât arunci”).
(2) În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, beneficiarilor serviciului de salubrizare li
se va pune la dispoziție opțiunea aplicării instrumentului economic „plătește pentru cât arunci”.
Rolul  implementării  acestui  instrument este pe de o parte de a stimula prevenirea generării
deșeurilor  și,  pe de  altă  parte,  stimularea  colectării  separate  a  deșeurilor  reciclabile.  Acest
instrument se va aplica atât pentru deșeurile reziduale din deșeurile menajere, cât și pentru
deșeurile reziduale din deșeurile similare, fie prin reducerea frecvenței de colectare, fiind prin
micșorarea volumului recipientului/recipientelor de colectare.
(3) În cazul beneficiarilor casnici (populație) din aria de delegare instrumentul menționat se va
aplica după cum urmează:

 în mediul rural se va asigura posibilitatea reducerii frecventei de colectare a deșeurilor
reziduale de la 52 ori/an la 24 ori/an;
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 în mediul  urban, zona de case se va asigura posibilitatea optării  pentru un recipient
pentru colectarea deșeurilor reziduale de capacitate mai mică (60 l sau 90 l în loc de 120
l);

 în mediul urban, zona de blocuri se va reduce numărul containerelor pentru colectarea
deșeurilor reziduale;

(4) În cazul utilizatorilor non-casnici (operatori economici și instituții) aplicarea instrumentului
economic „plătește pentru cât arunci” se va face în funcție de volumul recipientelor de colectare
a deșeurilor reziduale. Astfel, tariful de salubrizare care va fi plătit pentru deșeurile similare va fi
proporțional cu volumul recipientului/recipientelor de colectare a deșeurilor reziduale.
(5)  Colectarea  deşeurilor  "din  poartă  în  poartă"  se  realizează  cu  următoarele  frecvenţe  de
colectare:
a) pentru deşeurile reciclabile uscate, o dată la două săptămâni;
b) pentru deşeurile biodegradabile şi reziduale, o dată pe săptămână.
(6) Colectarea din punctele de colectare se realizează cu următoarele frecvenţe de colectare:
a) pentru deşeurile reciclabile uscate, o dată la 3 zile;
b) pentru deşeurile biodegradabile şi reziduale:
1.  zilnic,  în  perioada  1  aprilie  -  30  septembrie,  în  zona  centrală,  de  la  sectorul  alimentar,
hoteluri, pieţe, spitale, grădiniţe şi creşe şi o dată la două zile în celelalte cazuri;
2. o dată la cel mult 3 zile, în perioada 1 octombrie - 31 martie.
(7)  Beneficiarii  serviciului  au  posibilitatea  de  a  solicita,  după  caz,  un  număr  mai  redus  de
recipiente pentru colectarea deșeurilor reziduale, recipiente cu volum mai mic sau reducerea
frecvenței de colectare a deșeurilor reziduale.
(8) Numărul de recipiente de colectare a deşeurilor municipale se stabileşte conform tabelului
nr. 2 din Standardul SR 13387:1997, Salubrizarea localităţilor.  Deşeuri  urbane. Prescripţii  de
proiectare a punctelor pentru precolectare.”

Art. 4. Se aprobă adăugarea Secţiunii 91 cu denumirea “Administrarea depozitelor de deşeuri
şi/sau  a  instalaţiilor  de  eliminare  a  deşeurilor  municipale”  în  Regulamentul  serviciului  de
salubrizare, care va avea următorul conţinut:
“Art.  821.  (1)  Depozitarea  deşeurilor  municipale  este  permisă  numai  în  depozite  amenajate
conform legislaţiei şi normelor tehnice în vigoare şi numai după obţinerea acordurilor, avizelor
şi autorizaţiilor prevăzute de legislaţie.
(2) Amplasarea şi înfiinţarea unui depozit de deşeuri, precum şi a altor instalaţii de eliminare se
fac ţinând seama de prevederile Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi ale Planului
naţional de gestionare a deşeurilor, precum şi de planurile de gestionare a deşeurilor la nivel
regional, judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz, cu luarea în considerare a oricărei
modificări sau completări ulterioare.
Art. 822. Depozitele zonale de deşeuri trebuie să deservească cel puţin 150.000 de locuitori, la
construirea acestora avându-se la bază abordarea regională a gestiunii deşeurilor.
Art. 823. Depozitele de deşeuri, precum şi alte instalaţii de eliminare se înfiinţează sub controlul,
conducerea  sau coordonarea autorităţilor  administraţiei  publice  ale  unităţilor  administrativ-
teritoriale ori  asociaţiilor  de dezvoltare intercomunitară.  Consiliile  locale,  consiliile  judeţene,
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară
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iau  măsurile  necesare  pentru  construirea  acestor  instalaţii  numai  pe  terenurile  aparţinând
domeniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale.
Art.  824.  Depozitele  de  deşeuri  şi  instalaţiile  de  eliminare  a  deşeurilor  trebuie  înfiinţate,
proiectate,  construite  şi  administrate  astfel  încât  să  se  realizeze  condiţii  de  împiedicare  a
eliminării şi diseminării poluanţilor în mediul natural: sol, ape de suprafaţă, ape subterane, aer
sau în mediul urban.
Art. 825. La înfiinţarea depozitelor de deşeuri se va ţine cont de:
a)distanţele de la perimetrul depozitului de deşeuri la zonele de locuit şi de agrement, cursuri de
apă, ape stătătoare şi la alte zone rurale sau urbane;
b)existenţa unor ape subterane, de coastă sau zone naturale protejate în regiune;
c)condiţiile geologice şi hidrogeologice din zona respectivă;
d)riscul producerii de inundaţii, tasări, alunecări de teren sau avalanşe;
e)protecţia naturii şi a patrimoniului cultural din regiune.
Art.  826.  La proiectarea şi  realizarea depozitului  de deşeuri  se vor  avea în vedere condiţiile
meteorologice, luându-se măsurile adecvate pentru:
a)controlul apei provenite din precipitaţii care intră pe teritoriul depozitului;
b)evitarea pătrunderii apei de suprafaţă şi/sau a apelor subterane în deşeurile depozitate;
c)colectarea apei contaminate şi a levigatului, dacă în urma unei evaluări bazate pe analizarea
amplasamentului  depozitului  şi  a deşeurilor  care urmează să fie depozitate se stabileşte că
acestea prezintă un pericol potenţial pentru mediu;
d)tratarea apei contaminate şi a levigatului colectat din depozit conform standardelor adecvate
necesare pentru evacuarea acestora. Această prevedere nu se aplică depozitelor pentru deşeuri
inerte.
Art. 827. La depozitare vor fi îndeplinite următoarele condiţii:
a)prevederea  şi  respectarea  metodelor  şi  tehnicilor  adecvate  de  acoperire  şi  asigurare  a
deşeurilor; acoperirea şi asigurarea se fac zilnic;
b)în  cursul  operaţiunilor  de depozitare,  autovehiculele de transport  al  deşeurilor  vor  circula
numai  pe  drumurile  amenajate  interioare  ale  depozitului.  Dacă  accesul  autovehiculelor  de
transport pe suprafaţa deşeurilor nu poate fi  evitat în mod temporar, se asigură condiţii  de
spălare şi dezinfectare a exteriorului autovehiculelor la ieşirea din depozit;
c)pe perioada exploatării depozitului se aplică măsuri de combatere a insectelor şi rozătoarelor
prin dezinsecţie şi deratizare;
d)organizarea  depozitului  va  asigura  protecţia  sănătăţii  populaţiei  în  general,  protecţia
sănătăţii  personalului  şi  protecţia  mediului;  se  acordă  atenţie  deosebită  împrejmuirii  şi
perdelelor de protecţie.
Art. 828. Depozitarea deşeurilor se face exclusiv în depozitele amplasate, construite, exploatate
şi  monitorizate,  conform  prevederilor  Hotărârii  Guvernului  nr.  349/2005,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, şi a celorlalte acte în vigoare, subsecvente acesteia.
Art. 829. Depozitul de deşeuri poate fi administrat numai după autorizare, conform legislaţiei în
vigoare.
Art. 8210. Administrarea şi exploatarea depozitului se realizează numai de operatori licenţiaţi de
A.N.R.S.C.
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Art.  8211.  (1)  Protejarea  solului,  a  apelor  subterane  şi  a  apei  de  suprafaţă  pe  perioada
exploatării se realizează prin combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare a bazei
rampei, iar pe perioada postînchiderii se realizează prin combinarea unei bariere geologice şi cu
o impermeabilizare la suprafaţă.
(2) Bariera geologică trebuie să aibă o capacitate de atenuare suficientă pentru a preveni riscul
potenţial pe care depozitul îl poate prezenta pentru sol şi pentru apele subterane.
(3)  Sistemul  de  colectare  a  levigatului  şi  de  etanşeizare  trebuie  să  garanteze  faptul  că
acumularea de levigat de la baza rampei de gunoi este menţinută la nivelul minim posibil.
Art. 8212. (1) În depozitele de deşeuri, mai ales în acelea în care fracţiunea organică este mare,
se  va  acorda  o  atenţie  deosebită  controlului  asupra  gazelor  formate  în  depozit,  luându-se
măsurile necesare pentru a controla acumularea şi migrarea gazelor generate.
(2)  Gazul  generat  în  depozit  trebuie  colectat  pentru  a  fi  tratat  şi  apoi  utilizat.  Când  gazul
colectat nu poate fi utilizat pentru a produce energie, acesta trebuie ars.
(3) Operaţiile de colectare, tratare şi utilizare a gazelor generate în depozitele de deşeuri se
efectuează  astfel  încât  să  minimizeze  efectele  negative  sau  deteriorarea  mediului  şi  riscul
pentru sănătatea umană.
Art. 8213.  (1) În depozitele pentru deşeuri nepericuloase pot fi  depozitate deşeurile reziduale
inerte  care  au  rezultat  în  urma  procesului  de  sortare,  de  tratare  mecano-biologică  şi  de
incinerare,  precum  şi  deşeurile  pentru  care  tratarea  nu  contribuie  la  reducerea  cantităţii
acestora sau a pericolelor pe care le prezintă pentru sănătatea umană ori pentru mediu şi nici
nu pot fi valorificate.
(2)  Depozitele  pentru  deşeuri  inerte  pot  fi  utilizate  doar  pentru  depozitarea  acestui  tip  de
deşeuri.
(3) Depozitele pentru deşeuri nepericuloase pot fi utilizate pentru depozitarea:
a)deşeurilor municipale;
b)deşeurilor  nepericuloase  de  orice  altă  origine  care  îndeplinesc  criteriile  de  acceptare  a
deşeurilor în depozitele pentru deşeuri  nepericuloase stabilite în conformitate cu prevederile
prezentului regulament-cadru şi a actelor normative în vigoare;
c)deşeurilor periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate etc.,  care se
comportă în ceea ce priveşte levigatul în mod similar cu deşeurile nepericuloase menţionate la
lit. b) şi care îndeplinesc condiţiile de acceptare relevante stabilite în conformitate cu prezentul
regulament-cadru  şi  cu  actele  normative  în  vigoare.  Aceste  deşeuri  periculoase  nu  se
depozitează în spaţii destinate deşeurilor nepericuloase biodegradabile.
Art. 8214. (1) Pentru a putea fi depozitate, deşeurile trebuie să îndeplinească condiţiile necesare
acceptării acestora în depozitele autorizate. Condiţiile de acceptare se stabilesc de operatorul
care administrează depozitul, în conformitate cu dispoziţiile actelor normative în vigoare.
(2)  Operatorii  care  administrează  depozitele  de  deşeuri  trebuie  să  stabilească  criteriile  de
acceptare a deşeurilor într-o anumită categorie de depozit pe baza analizei:
a)măsurilor necesare pentru protecţia mediului şi în special a apelor subterane şi a apelor de
suprafaţă;
b)asigurării funcţionării sistemelor de protecţie a mediului, în special cele de impermeabilizare şi
de tratare a levigatului;
c)protejării proceselor avute în vedere pentru stabilizarea deşeurilor în interiorul rampei;
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d)protecţiei împotriva pericolelor pentru sănătatea umană.
(3) Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietăţile deşeurilor trebuie să cuprindă:
a)cerinţe referitoare la cunoaşterea compoziţiei;
b)limitări ale conţinutului în materie organică al deşeurilor;
c)cerinţe sau limitări privind gradul de biodegradabilitate a deşeurilor organice;
d)limitări ale cantităţii de componenţi specificaţi, posibil dăunători/periculoşi;
e)limitări ale nivelului potenţial şi estimat al levigatului în cazul anumitor componenţi, posibil
dăunători/periculoşi;
f)proprietăţi ecotoxicologice ale deşeurilor şi ale levigatului rezultat.
Art. 8215. Cheltuielile cu deschiderea, exploatarea, precum şi cele estimate pentru închidere şi
operaţiile  postînchidere  şi  postmonitorizare  pentru  o  perioadă  de  minimum 30  de ani  sunt
acoperite de tariful practicat de operator pentru depozitarea tipurilor de deşeuri autorizate a fi
depozitate.
Art.  8216.  Pentru  exploatarea  depozitelor  de  deşeuri  operatorul  care  asigură  activitatea  de
administrare a depozitului trebuie să aibă documente relevante din care să rezulte:
a)categoria depozitului de deşeuri;
b)lista tipurilor definite şi cantitatea totală de deşeuri autorizată spre depunere în depozitul de
deşeuri;
c)gradul  de  pregătire  a  depozitului,  pentru  operaţiile  de  depozitare  a  deşeurilor  şi  pentru
procedurile de supraveghere şi control, inclusiv planurile pentru situaţii neprevăzute, precum şi
cerinţele temporare pentru închidere şi operaţiile postînchidere;
d)obligaţia operatorului de a informa cel puţin trimestrial autorităţile competente cu privire la:
1.tipurile şi cantităţile de deşeuri depozitate;
2.rezultatele programului de monitorizare;
3.toate  rezultatele  procedurilor  de  supraveghere  din  care  să  rezulte  respectarea  condiţiilor
impuse şi modul de comportare a diferitelor deşeuri în depozite;
e)controlul de calitate al operaţiilor analitice ale procedurilor de supraveghere şi control şi/sau
al analizelor menţionate obligatorii efectuate în laboratoarele de specialitate.
Art. 8217. (1) Operatorul care asigură operarea depozitului trebuie să aibă şi să întocmească o
documentaţie specifică urmăririi stării şi comportării depozitului în funcţie de factorii de mediu
şi de deşeurile depozitate.
(2)  Probele  prelevate  pentru  determinarea  unor  indicatori,  în  vederea  definirii  nivelului  de
afectare a calităţii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate conform legii.
(3)  Din  punctul  de  vedere  al  deşeurilor  intrate  în  depozit  se  vor  consemna  în  rapoartele
operative zilnice următoarele:
a)cantităţile de deşeuri intrate în depozit pe tipuri de deşeu;
b)compoziţia deşeurilor intrate în depozit;
c)provenienţa deşeurilor;
d)data şi ora fiecărui transport;
e)locul de depozitare în cadrul depozitului.
(4) Operatorul care administrează depozitul trebuie să:
a)accepte introducerea în depozit numai a deşeurilor permise, menţionate în autorizaţie, şi să
respecte tehnologia de depozitare aprobată de autoritatea care a avizat înfiinţarea depozitului;
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b)supravegheze  permanent  modul  de  depozitare  a  deşeurilor  sub  aspectul  stabilităţii  şi
etanşeităţii şi să efectueze măsurătorile necesare stabilite în prezentul regulament-cadru şi în
autorizaţie, pentru exploatarea în condiţii de siguranţă a depozitului;
c)exploateze la parametrii proiectaţi instalaţiile de depoluare cu care sunt dotate şi să se doteze
cu instalaţii pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc;
d)execute controlul şi monitorizarea emisiilor şi imisiilor de poluanţi, prin laboratorul propriu
sau în colaborare cu alte laboratoare atestate;
e)nu permită accesul în incinta depozitului a persoanelor neautorizate.
Art. 8218. (1) În vederea depozitării deşeurilor la depozitele autorizate, operatorul care prestează
activitatea de transport a deşeurilor trebuie să aibă documentele necesare din care să reiasă că
deşeurile respective pot fi acceptate pentru depozitare în conformitate cu condiţiile stabilite de
operatorul  care  administrează  depozitul  de  deşeuri  şi  că  deşeurile  respective  îndeplinesc
criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament-cadru şi în actele cu caracter normativ
în vigoare.
(2)  Se  interzice  amestecarea deşeurilor  în  scopul  de  a  satisface  criteriile  de acceptare  la  o
anumită clasă de depozitare.”

Art.  5. Se  aprobă  modificarea  literei  b)  de  la  alin.  3  din  cadrul  art.  84  din  Regulamentul
serviciului de salubrizare, care va avea următorul conținut:
„b) spaţiile deschise ale persoanelor fizice şi juridice, în cazul tratamentelor de dezinsecţie care
se execută de pe aliniamentul stradal, adiacent acestor spaţii, cu utilaje adecvate.”

Art. 6. Se aprobă eliminarea lit. c) de la alin. 5 din cadrul art. 84 din Regulamentul serviciului de
salubrizare.

Art. 7. Se aprobă modificarea lit. d) şi lit. e) de la alin. 5 din cadrul art. 84 din Regulamentul
serviciului de salubrizare, care vor avea următorul conţinut:
“d) reprezentanţii instituţiilor publice din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale
pentru spaţiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezenţa
unui reprezentant al instituţiei publice, documentul de lucru se confirmă obligatoriu de către
reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale;
e)  persoanele  fizice,  reprezentanţii  persoanelor  juridice  sau  reprezentanţii  asociaţiilor  de
proprietari/locatari, pentru spaţiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu
este posibilă prezenţa unui reprezentant al asociaţiei de proprietari, documentul de lucru se
confirmă obligatoriu de către reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale;”

Art. 8. Se aprobă adăugarea alin. 9 la art. 84 din Regulamentul serviciului de salubrizare, care va
avea următorul conţinut:
“(9) În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, documentele de lucru pentru executarea
tratamentelor  prevăzute  la  alin.  (5)  lit.  a),  b),  d)-f)  se  confirmă  de  către  reprezentanţii
asociaţiei.”
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Art. 9. Se aprobă modificarea alin. 2 de la art. 85 din Regulamentul serviciului de salubrizare,
care va avea următorul conţinut:
“(2) Dezinfecţia se efectuează în:
a)depozitele  de  deşeuri  municipale,  staţii  de  compostare  deşeuri  biodegradabile,  staţii  de
transfer, staţii de sortare şi alte instalaţii de tratare/eliminare a deşeurilor;
b)încăperile  din  cadrul  condominiilor  prevăzute  cu  tobogan,  destinate  colectării  deşeurilor
municipale;
c)spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere;
d)mijloace de transport în comun;
e)clădiri ale instituţiilor publice, ale operatorilor economici şi ale persoanelor fizice;
f)locurile  în  care  există  focare  declarate  care  pun  în  pericol  sănătatea  oamenilor  şi  a
animalelor.”

Art. 10. Se aprobă modificarea alin. 1 de la art. 86 din Regulamentul serviciului de salubrizare,
care va avea următorul conţinut:
“(1) În ceea ce priveşte frecvenţa, dezinsecţia pentru combaterea ţânţarilor se execută:
a)lunar,  în  sezonul  cald,  pe spaţiile  deschise prevăzute în programul  unitar de acţiune,  prin
aplicarea de tratamente multiple pentru combaterea ţânţarilor adulţi şi a larvelor de ţânţari;
b)minimum 3 tratamente pe an şi ori de câte ori este nevoie, corespunzător concentraţiei şi
tipului de substanţe insecticide ce urmează a fi utilizate în spaţiile comune închise ale clădirilor,
inclusiv subsoluri umede sau inundate şi metrou.”

Art.  11. Se  aprobă  adăugarea  alin.  3  şi  alin.  4  la  art.  86  din  Regulamentul  serviciului  de
salubrizare, care vor avea următorul conţinut:
“(3) Numărul de tratamente care se efectuează lunar, prevăzute la alin. (1) lit. a), precum şi
numărul de tratamente care se efectuează anual, prevăzute la alin. (1) lit. b), se stabilesc prin
programul  unitar  de  acţiune.  înainte  de  elaborarea  programului  unitar  de  acţiune,  fiecare
autoritate a administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţie de dezvoltare intercomunitară
solicită  Institutului  Naţional  de  Cercetare-Dezvoltare  Medico-Militară  «Cantacuzino»
recomandările necesare pentru stabilirea numărului de tratamente. În cazul în care institutul nu
răspunde în maximum 30 de zile de la data primirii solicitării, se consideră că nu sunt necesare
recomandări,  iar  autoritatea  administraţiei  publice  locale/asociaţia  de  dezvoltare
intercomunitară stabileşte numărul de tratamente, la propunerea operatorului, fără a se reduce
numărul de tratamente de dezinsecţie executate în anul anterior.
(4) În situaţia în care, după aprobarea şi punerea în aplicare a programului unitar de acţiune,
evoluţia  vectorilor  supuşi  tratamentelor  de  dezinsecţie  impune  recomandări  noi  din  partea
Institutului  Naţional  de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară  «Cantacuzino»,  acestea se vor
implementa prin modificarea programului unitar de acţiune.”

Art. 12. Se aprobă modificarea lit. b) de la art. 87 din Regulamentul serviciului de salubrizare,
care va avea următorul conţinut:
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“b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte
ori  este nevoie pentru stingerea unui focar, cu respectarea prevederilor legale referitoare la
siguranţa alimentului;”

Art. 13. Se aprobă adăugarea alin. 4 la art. 90 din Regulamentul serviciului de salubrizare, care
va avea următorul conţinut:
“(4)  Fără  a  aduce  atingere  prevederilor  alin.  (2),  operaţiunile  de  dezinsecţie,  dezinfecţie  şi
deratizare la obiectivele care nu fac parte din programul unitar de acţiune pot fi prestate şi de
operatori  economici  autorizaţi  în  baza  reglementărilor  emise  de  autorităţile  administraţiei
publice locale.”

Art. 14. Se aprobă modificarea lit. e) de la art. 96 din Regulamentul serviciului de salubrizare,
care va avea următorul conţinut:
“e)  să  aibă  exclusivitatea  prestării  serviciului  de  salubrizare  pentru  toţi  utilizatorii  din  raza
unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract
de delegare a gestiunii; în cazul activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, exclusivitatea
se limitează la obiectivele din programul unitar de acţiune.”

Art.  15. Prezenta  Hotărâre  se  va  comunica  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ADI
„SALUBRIS GROUP 2010”  și societății SELECTIV DESEURI 2010 S.R.L.
 
PREȘEDINTE,                                                                                                      SECRETAR,
CHITU NELU
..................................                                                                                      .................................

AVIZAT UAT ___________

.........................................
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Nr.
crt.

Tip cheltuiala / venit Valoare
(lei)/ luna

Justificare

1. Cheltuieli materiale, din care: 3460
1.1. Combustibil şi lubrifianţi 660 30 litri /zi x 1 zile/ sapt x 4 

saptamani(anticipam 5 zile de 
colectare in unele luni calendaristice) 
= 120 l/ luna – combustibil 2 
gunoiere
Total carburant/luna – 120 *5.50 
lei/l =660 lei/luna

1.2. Energie electrică tehnologică 150 Energie statie transfer
1.3. Piese de schimb, utilaje 1200 Schimburi de senzori, furtune
1.4. Materii prime şi materiale consumabile  500 Cheltuieli cu materiale de birotica 

(consumabile birou, tiparire carnete 
anexa 3, tiparire contracte persoane 
juridice, facturiere, chitantiere,etc...)

1.5. Echipament de lucru şi protecţia muncii 450 Echipament de protectie complet 
(costum salopeta cu pieptar, scurta 
impermeabila de iarna, bocanci de 
lucru, manusi protectie, vesta 
reflectorizanta) pentru personalul de 
pe autospeciala (sofer + incarcatori) 
amortizare /luna

1.6. Reparaţii 250.00 ROVIGNETA  (ITP), asigurarea, 
licenta de transport 

1.7. Amortizarea utilajelor şi mijloacelor de 
transport

0.00

1.8. Redevenţă 100.00 100lei/luna cf calculului din ultimele 
6 luni pentru valoarea facturata catre 
beneficiari in baza coeficientului de 
0,5% cf contractului de delegare 

1.9. Cheltuieli cu protecţia mediului (investiti in 
recipienti)

0.00

1.10. Alte servicii executate de terţi 150.00 Furnizori, servicii externalizate 
1.11. Alte cheltuieli materiale  0.00
2. Cheltuieli cu munca vie, din care: 5714,66
2.1. - salarii 3740 Salarii personal TESA + salarii 

personal operativ
2.2. - CAS 935 25 % cheltuieli angajator la salariul

net, impozite aferente venituri
2.3. - fond şomaj 0 0 % cheltuieli angajator la salariul 

net, impozite aferente venituri
2.4. - CASS 374 10 % cheltuieli angajator la salariul

net, impozite aferente venituri
2.5. - fond accidente şi boli profesionale 0 0 % cheltuieli angajator la salariul 

net, impozite aferente venituri
2.6. - cotă de contribuţii pentru concedii şi 

indemnizaţii
0 0% cheltuieli angajator la salariul 

net, impozite aferente venituri



2.7. - fond garantare creanţe salariale 0 % cheltuieli angajator la salariul 
net, impozite aferente venituri

2.8. - impozit pe venit 374 10% cheltuieli angajator la salariul 
net, impozite aferente venituri

2.9. - alte cheltuieli cu munca vie (tichete de 
masa)

291.66 Personalul deservent _ tesa valoare 
bonuri de masa lunar 3500 lei impartit
la 12 Uat-uri

3. Taxe licenţe 145.00 1740 lei/ an ( licenta ANRSC) = 145 
lei/ luna
 

4. Cheltuieli cu închirierea utilajelor 0
5. Cheltuieli cu depozitarea la depozitul  

Salubritate Vivani Slobozia –113lei/to  
(este inclusa taxa de tratare si taxa pentru 
economia circular80LEI/to  de la 
01.01.2020)

2316 s-a luat in calcul media de 3 to / zi de 
colectare pe raza Com. Grivita, 4 zile 
de colectare   (cf ctr. Vivani SA) 
=3*4*189 lei/to = 2316 lei/ luna 

6. Cheltuieli informare 0
7. Alte cheltuieli 346 Cheltuieli indirecte (10% din 

cheltuielile materiale) = 346 lei/ luna
A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7) 11981.66 lei/ luna 

(1+2+3+4+5+6+7)
B. Cheltuieli financiare 369.66 Cheltuieli servicii SSM & PSI: 278 lei

x 12 luni = 4320 lei /an
Cheltuieli medicina muncii: 23 pers x 
100 lei/ an = 2300 lei/ an 

I. Cheltuieli totale (A+B) 12351.32
II. Profit 617.57 5% din cheltuielile totale

III. Cotă de dezvoltare  0.00
IV. Venituri din salubrizare 12968.89 Cheltuieli totale + profit
V. Cantitate colectată (pers) 2500  per/ luna 

VI. Tarif T inst. publice, exclusiv TVA [IV / V]
(lei/pers)

5.19 12968.89 / 2500 = 5.19 lei/ pers/ luna

VII. TVA 0.99 Cota TVA 0.19 %
VIII Tarif, inclusiv TVA (lei/pers) 6.17 Total tarif + TVA

Data: 13.01.2020 SC SELECTIV DESEURI 2010 SRL
Administrator,
Popa Marin
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