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ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 7136 din 26.08.2019 

privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Comuna Oțeleni în AGA 

ADIS Iași în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor 

menajere și similare, aprobarea  modificării tariful de colectare și tratare al deșeurilor din 

construcții și demolări și aprobării  tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor în 

cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași” și 

împuternicirea Președintelui ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr.2 la Contractul de 

delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul 

Iași nr.357/30.10.2018 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă _______, în data de _______ la 

care participă un număr de___consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că domnul/doamna ___________ este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,   

privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Comuna Oțeleni în AGA ADIS Iași 

în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și 

similare, aprobarea  modificării tariful de colectare și tratare al deșeurilor din construcții și 

demolări și aprobării  tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului 

„Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași” și împuternicirea Președintelui 

ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 

colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Iași nr.357/30.10.2018; 

Având în vedere Nota de fundamentare privind necesitatea aprobării modificării tarifului 

de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare în județul Iași, aprobării modificării 

tarifului de colectare și tratare al deșeurilor din construcții și demolări și a aprobării tarifelor 

distincte pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului SMID Iași, precum și împuternicirea 

Președintelui ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii 

serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Iași nr.357/30.10.2018; ; 

Având în vedere prevederile Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

(POIM); 

Având în vedere prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, 

cu modificările și completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 



Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului 

constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 

activitate serviciile de utilităţi publice; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea 

deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr.2011/2011 privind regimul deșeurilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind 

Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile O.G. nr. 74/2018 privind modificarea și completarea Legii 

nr.2011/2011, a Legii nr.249/2015 și a OUG nr.196/2005; 

Având în vedere prevederile Legii nr.31/2019 privind aprobarea OUG nr.74/2018 pentru 

modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 

privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu; 

Având în vedere adresa nr. 546/31.07.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare 

pentru Salubritate A.D.I.S. Iași privind mandatarea unei persoane în vederea aprobării 

modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare, aprobarea  

modificării tariful de colectare și tratare al deșeurilor din construcții și demolări și aprobării  

tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor aferente  Proiectului „Sistem de Management 

Integrat al Deșeurilor din județul Iași în cadrul ședinței Adunării Generale A.D.I.S. Iași și 

împuternicirea Președintele ADIS Iași, dl. Romeo Olteanu, să semneze legal valabil, în numele și 

pentru UAT COMUNA OȚELENIsemnarea Actului Adițional nr.2 la Contractul de delegare a 

gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Iași 

nr.357/30.10.2018; 

Având în vedere prevederile art. 22 alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului comunei Oțeleni, înregistrat la nr.________ din data de ____________; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei ____________ din cadrul Consiliului 

Local al Comunei Oțeleni înregistrat la nr.___din_____________  

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. b) și d) alin. (4) lit. g) și alin. (7) lit. n) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu un număr de ..........voturi ”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și 

..........”abțineri”, adoptă următoarea, 

  

HOTĂRÂRE: 

 

ART.1  Se aprobă modificarea tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și 

similare în județul Iași existent în cuantum de 167,96 lei/tonă (fără TVA) în 176,15 lei/tonă (fără 

TVA); 

ART.2  Se aprobă modificarea tarifului de colectare și tratare al deșeurilor din construcții 

și demolări în județul Iași existent în cuantum de 25,40 lei/tonă (fără TVA) în 29,43 lei/tonă (fără 

TVA); 

ART.3  Se aprobă tarifele distincte pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului 

SMID Iași, după cum urmează:  



a) tariful de colectare a deșeurilor reciclabile, în cuantum de 846,43 lei/tonă (fără TVA);  

b) tariful de colectare a deșeurilor menajere și similare în amestec, altele decăt 

reciclabile, în cuantum de 167,86 lei/tonă (fără TVA). 

ART.4   Se acordă mandat special domnului viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu 

Felician Mihai, să voteze pentru UAT Comuna Oțeleni în calitate de membru al Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași în ședințele Adunării Generale ale 

acesteia, pentru: 

a) aprobarea modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare 

în județul Iași; 

b) aprobarea modificării tarifului de colectare și tratare al deșeurilor din construcții și 

demolări în județul Iași, 

c) aprobarea tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului SMID 

Iași. 

ART.5   Se împuternicește Președintele ADIS Iași, dl. Romeo Olteanu, să semneze legal 

valabil, în numele și pentru UAT Comuna Oțeleni, Adițional nr. 2 la Contractul de delegare a 

gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Iași 

nr.357/30.10.2018. 

ART.6 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

INIŢIATOR, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

Oțeleni,_____, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U.A.T. COMUNA OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 7137 din 26.08.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT 

Comuna Oțeleni în AGA ADIS Iași în vederea aprobării modificării tarifului de colectare 

și transport a deșeurilor menajere și similare, aprobarea  modificării tariful de colectare și 

tratare al deșeurilor din construcții și demolări și aprobării  tarifelor distincte pentru 

gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor 

din județul Iași” și împuternicirea Președintelui ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr.2 

la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor 

municipale în Județul Iași nr.357/30.10.2018 

 

 

Asociația de dezvoltare intercomunitară pentru salubritate ADIS Iași, în numele și pe 

seama UAT-urilor membre ale Județului Iași, a atribuit Contractul de delegare a gestiunii 

serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Iași nr.357/30.10.2018 

operatorului SC GIREXIM UNIVERSAL SA Pitești. În urma licitației publice, tariful de 

colectare al deșeurilor menajere și similare rezultat din contract este de 167,96 lei/tonă fără TVA, 

iar tariful de colectare și tratare al deșeurilor din construcții și demolări este de 25,40 lei. 

 Având în vedere:  

1. creșterea cheltuielilor de exploatare, motivat de creșterea costurilor cu munca vie, 

respectiv creșterea  salariului minim pe economie obligatoriu, în conformitate cu 

prevederile legislative, contribuția asiguratorie pentru muncă, alte cheltuieli cu munca vie 

(sporuri, prime, tichete de masă, medicina muncii, etc); 

2. prevederile art.10, pct.6 din Contractul de delegare, ,, modificarea/ ajustarea după caz a 

tarifelor prevăzute în Anexa nr.12 se va efectua în conformitate cu prevederile legale 

privind metodologia de stabilire, ajustare și modificare a tarifelor pentru activitățile 

specifice ale serviciului de salubrizare”; 

3. prevederile art.10, pct 7 din Contractul de delegare, ,, modificarea și ajustarea tarifului se 

aprobă de către ADIS , în baza mandatului prealabil special acordat în acest sens de către 

Delegatar”; 

 operatorul SC GIREXIM UNIVERSAL SA Pitești a solicitat modificarea tarifului de 

colectare al deșeurilor menajere și similare de  la 167,96 lei/tonă la 176,15 lei/tonă și tariful de 

colectare și tratare al deșeurilor din construcții și demolări de la 25,40 lei/tonă la 29,43 lei/tonă. 

Potrivit Legii 31/2019 privind aprobarea OUG 74/2018,  care modifică Legile 211/2011 - 

privind regimul deșeurilor,  249/2015 - privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 

deșeurilor de ambalaje și OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu,  autoritățile locale, 

respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, trebuie „să stabilească și să 

aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019, pentru 

beneficiarii serviciului de salubrizare tarife distincte ...și sancțiunile aplicate în cazul în care 

beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deșeuri”. 

 



 

Drept urmare, operatorul fundamentează și solicită spre aprobare tariful pentru colectarea 

deșeurilor menajere și similare în amestec, altele decât reciclabile, în cuantum de 167,86 lei/tonă 

fără TVA și tariful pentru colectarea deșeurilor reciclabile (și valorificabile), în cuantum de 

846,43 lei/tonă fără TVA. 

Aparatul tehnic al ADIS Iași a analizat și agreat valoarea tarifelor solicitate de către 

operatorul SC GIREXIM UNIVERSAL SA Pitești, ca fiind determinată și de modificările 

legislative care nu puteau fi prevăzute la momentul licitației, și pentru refacerea echilibrului 

contractual, a decis că se impune încheierea unui Act Adițional la contractul de delegare. 

Analizând din punct de vedere al modificării tarifului conform prevederilor Ordinului 

ANRSC nr.109/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, se 

constată că sunt îndeplinite condițiile pentru a se considera ca fiind modificare de tarif, întrucât 

în intervalul de timp de la începerea activității și până în prezent au fost modificări structurale ale 

costurilor care au determinat modificarea costurilor cu mai mult de 5% pe o perioadă de 3 luni 

consecutive. 

Drept urmare, considerăm oportună și legală modificarea tarifului de colectare și 

transport a deșeurilor menajere și similare, modificarea tarifului de colectare și tratare al 

deșeurilor din construcții și demolări,  aprobarea tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor 

și solicităm adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local prin care se mandatează reprezentantul 

UAT Comuna Oțeleni în AGA ADIS Iași să voteze aprobarea modificării tarifului de colectare și 

transport a deșeurilor menajere și similare, aprobarea modificării tarifului de colectare și tratare 

al deșeurilor din construcții și demolări și aprobarea tarifelor distincte pentru gestionarea 

deșeurilor, precum și împuternicirea Președintelui ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr.2 la 

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în 

Județul Iași nr.357/30.10.2018. 

Având în vedere cele mai sus prezentate, vă propun adoptarea hotărârii în forma 

prezentată. 

 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U.A.T. COMUNA  OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 7138 din 26.08.2019 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT 

Comuna Oțeleni în AGA ADIS Iași în vederea aprobării modificării tarifului de colectare 

și transport a deșeurilor menajere și similare, aprobarea  modificării tariful de colectare și 

tratare al deșeurilor din construcții și demolări și aprobării  tarifelor distincte pentru 

gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor 

din județul Iași” și împuternicirea Președintelui ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr.2 

la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor 

municipale în Județul Iași nr.357/30.10.2018 

 

Având în vedere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,   

privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Comuna Oțeleni în AGA ADIS Iași 

în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și 

similare, aprobarea  modificării tariful de colectare și tratare al deșeurilor din construcții și 

demolări și aprobării  tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului 

„Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași” și împuternicirea Președintelui 

ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 

colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Iași nr.357/30.10.2018; 

Având în vedere Nota de fundamentare privind necesitatea aprobării modificării tarifului 

de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare în județul Iași, aprobării modificării 

tarifului de colectare și tratare al deșeurilor din construcții și demolări și a aprobării tarifelor 

distincte pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului SMID Iași, precum și împuternicirea 

Președintelui ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii 

serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Iași nr.357/30.10.2018; ; 

Având în vedere prevederile Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

(POIM); 

Având în vedere prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, 

cu modificările și completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului 

constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 

activitate serviciile de utilităţi publice; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea 

deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr.2011/2011 privind regimul deșeurilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare; 



Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind 

Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile O.G. nr. 74/2018 privind modificarea și completarea Legii 

nr.2011/2011, a Legii nr.249/2015 și a OUG nr.196/2005; 

Având în vedere prevederile Legii nr.31/2019 privind aprobarea OUG nr.74/2018 pentru 

modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 

privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu; 

Având în vedere adresa nr. 546/31.07.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare 

pentru Salubritate A.D.I.S. Iași privind mandatarea unei persoane în vederea aprobării 

modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare, aprobarea  

modificării tariful de colectare și tratare al deșeurilor din construcții și demolări și aprobării  

tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor aferente  Proiectului „Sistem de Management 

Integrat al Deșeurilor din județul Iași în cadrul ședinței Adunării Generale A.D.I.S. Iași și 

împuternicirea Președintele ADIS Iași, dl. Romeo Olteanu, să semneze legal valabil, în numele și 

pentru UAT COMUNA OȚELENIsemnarea Actului Adițional nr.2 la Contractul de delegare a 

gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Iași 

nr.357/30.10.2018; 

Având în vedere prevederile art. 22 alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași; 

Având în vedere prevederile art.129 alin. (2) lit. b) și d) alin. (4) lit. g) și alin. (7) lit. n) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Consider că proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii consiliului local în forma 

prezentată. 

 

Secretar general, 

Benchea Robert 

 

 


