
           ROMANIA  

 JUDETUL VRANCEA 

MUNICIPIUL  FOCSANI 

           PRIMARIA 

 

 

 

 

P R O I E C T   DE   H O T A R A R E 

din   11 mai 2009 

privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului 

Focsani nr.298/2006, privind aprobarea infiintarii si alegerii formei de gestiune  

a serviciului public de salubrizare stradala, la nivelul Municipiului Focsani,  

cu modificarile si completarile ulterioare 

 

 

 

           

               Analizând raportul comun intocmit de Directia economica si Serviciul juridic-contencios, 

administrarea domeniului public si privat, publicitate inregistrat la nr.19318/11.05.2009, prin care 

se propune aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani 

nr.298/2006, privind aprobarea infiintarii si alegerii formei de gestiune a serviciului public de 

salubrizare stradala, la nivelul Municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare si 

raportul comun intocmit de Direcţia economica si Serviciul juridic-contencios, administrarea 

domeniului public si privat, publicitate inregistrat la nr.19318/11.05.2009; 

 

        -avand in vedere adresa nr.31929/08.04.2009 transmisa de SC Compania de Utilitati Publice 

SA Focsani, adresa nr.32468/06.05.2009 transmisa de Consiliul de administratie al SC CUP SA 

Focsani, precum si extrasul din Procesul Verbal incheiat in sedinta Consiliului de Administratie; 

 

        - in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. l) din Legea serviciului de salubrizare a 

localităţilor nr. 101/2006 si art. 7, 8, 13 si 15 din Ordinul ANRSC nr.109/2007 privind aprobarea 

normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice 

serviciului de salubrizare a localitatilor; 

 

        - in baza art.36 alin (1) si ( 2 ) lit “d”, alin (6) lit “a”, pct.14, alin (9) precum si in temeiul art. 

45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata in 2007, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

P R O P  U N : 

 

      

               Art. 1 Aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului 

Focsani nr.298/2006, privind aprobarea infiintarii si alegerii formei de gestiune a serviciului public 

de salubrizare stradala, la nivelul Municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare, 

dupa cum urmeaza: 



 

a) se modifica anexa nr.2 la HCL nr.298/2006 in sensul ajustarii tarifelor activitatii de 

salubritate stradala cu indicele de inflatie de 115,28%, aplicabile pana la inchiderea 

rampei de gunoi de la Golesti, conform anexei nr.1 care face parte integranta din 

prezenta hotarare; 

 

b) se completeaza HCL nr.298/2006 cu anexa 3 cuprinzand tarifele activitatii de 

salubritate stradala modificate, aplicabile dupa deschiderea rampei de gunoi menajer de 

la Haret, conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare; 

 

 

                Art.  2  Aplicarea hotararii cu data de 01 iulie 2009. 

 

                Art. 3 Executarea  hotărârii va fi asigurata , conform legii , de către primarul municipiului 

Focşani , prin Direcţia economica, Serviciul juridic-contencios, administrarea domeniului public si 

privat, publicitate si SC Compania de Utilitati Publice SA Focsani. 

 

                                

 

Iniţiator proiect de hotărâre, 

 

PRIMAR, 

 

Ing. Decebal Bacinschi 
 

 

 

 

                                                                                                                        Avizat, 

                                                                                              Secretarul Municipiului Focsani 

                                                                                                     Eduard Marian Corhana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ROMANIA                                                                                                Se aproba,                                              

JUDETUL VRANCEA                                                                                   PRI MAR, 

PRIMARIA MUNICIPIULUI                                                            Ing. Decebal Bacinschi 



       FOCSANI                                                                       

Directia economica                                            

Nr.19318/11.05.2009                     

 

                      

 

                                                                              
R A P O R T 

privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului 

Focsani nr.298/2006, privind aprobarea infiintarii si alegerii formei de gestiune  

a serviciului public de salubrizare stradala, la nivelul Municipiului Focsani,  

cu modificarile si completarile ulterioare 

 

 

 

                   Avand in vedere adresa nr.31929/08.04.2009 transmisa de SC Compania de Utilitati 

Publice SA Focsani, adresa nr.32468/06.05.2009 transmisa de Consiliul de administratie al SC CUP 

SA Focsani, precum si extrasul din Procesul Verbal incheiat in sedinta Consiliului de Administratie, 

in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. l) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor 

nr. 101/2006 si art. 7, 8, 13 si 15 din Ordinul ANRSC nr.109/2007 privind aprobarea normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului 

de salubrizare a localitatilor se propune aprobarea ajustarii tarifelor pentru activitatea de salubritate 

stradala . 

                  Avand in vedere faptul ca in conformitate cu prevederile HGR nr.349/2005 in acest an 

depozitul de la Golesti se inchide ca fiind neconform, iar potrivit proiectului Managementului 

Integrat al Deseurilor in perioada imediat urmatoare se prevede construirea unui depozit ecologic 

regional la Haret la modificarea tarifelor se are in vedere doua etape de aplicare: 

 

a) aplicabile pana la inchiderea rampei de gunoi de la Golesti: 

 

                    Aplicand formula de calcul din Ordinul ANRSC nr.109/2007 privind aprobarea 

normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice 

serviciului de salubrizare a localitatilor, avand la baza elementele de cost completate in fisa de 

fundamentare, cresterea de tarif este cu 12.98 lei/mc. 

 

                 (Delta_ct + Delta_ct x r%) 

    Delta_t = ----------------------------, unde: 

                           Q 

    Delta_ct - creşterea cheltuielilor totale determinate de influenţele reale primite în costuri; 

    r% - cota de profit a operatorului; 

    Q - cantitatea programată în unităţi de măsură specifice, luată în calcul la nivelul avut în vedere la 

determinarea tarifului actual. 

 

 
              (3336713,86 ( cheltuieli 2009)-2863581,91( cheltuieli 2006)) + (473131,95 x 5 %) 

Delta_t = ----------------------------------------------------------------------------------------------------=1,72 lei/mc 

                                                                            288421 mc  



 

Tariful ajustat = 11,26 lei/mc+1,72 lei/mc = 12,98 lei /mc  

  

Indicele de crestere = 12,98/11,26 = 115,28% 

 

           Nivelul tarifului rezultat nu poate depăşi nivelul actual, ajustat cu indicele de creştere a 

parametrului de ajustare. Indicele de inflatie aferent perioadei 04.2007- 03.2009 este de 120,71 %  

potrivit indicelui preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică, astfel incat 

tarifele aprobate in 2007 se indexeaza cu 115,28% conform anexei nr.1. 

 

b) aplicabile dupa deschiderea rampei de gunoi menajer de la Haret: 

 

            Costurile privind depozitarea gunoiului stradal cresc  prin inchiderea rampei de la Golesti si 

utilizarea celei de la Haret astfel incat se poprune modificarea tarifelor actuale ce urmraza a se 

aplica dupa deschiderea rampei mai sus mentionate. 

 

                 (Delta_ct + Delta_ct x r%) 

    Delta_t = ----------------------------, unde: 

                           Q 

    Delta_ct - creşterea cheltuielilor totale determinate de influenţele reale primite în costuri; 

    r% - cota de profit a operatorului; 

    Q - cantitatea programată în unităţi de măsură specifice, luată în calcul la nivelul avut în vedere la 

determinarea tarifului actual. 

 
              (3563124,35 ( cheltuieli 2009)-2863581,91( cheltuieli 2006)) + (699542,44 x 5 %) 

Delta_t = ----------------------------------------------------------------------------------------------------= 2,55 lei/mc 

                                                                            288421 mc  

 

Tariful modificat = 11,26 lei/mc+2,55 lei/mc = 13,81 lei /mc  

  

Indicele de crestere = 13,81/11,26 = 122,65% 

 

              SC CUP SA Focsani propune modificarea tarifelor cu 22,62% conform anexei nr.2, fiind 

aplicabile la deschiderea rampei de gunoi de la Golesti. 

 

         Mentionam ca prin ajustarea tarifelor contravaloarea serviciilor prestate de catre SC CUP SA 

Focsani vor creste in acelasi procent,  in conditiile in care pentru salubritate in bugetul pe anul 2009 

este prevazuta suma 3.000 mii lei,  cu 675,8 mii lei mai putin fata de 2008. 

 

         In conditiile ajustarii tarifelor cu 115,28%, pentru sustinerea activitatii in acest an este 

necesara suma de 4.235 mii lei adica cu 1.235 mii lei mai mult fata de prevederile initiale, diferenta 

pe care municipiul nu poate sa o asigure. Astfel, respectand principiul potrivit caruia cheltuielile se 

angajeaza in limita prevederilor bugetare, in conditiile aprobarii noilor tarife, se impun a fi luate 

masuri de diminuare a suprafatei supuse activitatii de salubritate, respectiv reducerea numarului de 

strazi pe care se efectueaza maturatul, colectarea, transportul gunoiului stradal, curatatul rigolelor si 

stropitul strazilor. 

 



          Fata de cele prezentate propun iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii 

anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.298/2006, privind aprobarea 

infiintarii si alegerii formei de gestiune a serviciului public de salubrizare stradala, la nivelul 

Municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

 

 

        DIRECTOR EEXECUTIV                     SEF SERVICIU JUDRIDIC-CONTENCIOS 

        DIRECTIA ECONOMICA,                   ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 

                                                                                         SI PRIVAT PUBLICITATE, 

 

            Nemes Natasa Maria                                              Ghiuta Carmen Marta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ROMANIA                               Anexa nr.1 la Proiectul de hotarare  

JUDETUL VRANCEA     

MUNICIPIUL FOCSANI     

PRIMARIA     

      

      

      

     TARIFE PENTRU ACTIVITATEA DE SALUBRITATE STRADALA IN MUNICIPIUL FOCSANI 

      

      

Nr. 

crt. 
Denumire activitate U.M. 

Tarif* actual  Tarif * ajustat  

HCL 91/2007 cu 115,28% 

A1 Măturat manual, colectat, transportat şi depozitat reziduuri stradale pe timp de noapte  

1 
Carosabil, locuri de parcare, 

suprafeţe anexe 

–asfalt lei/1000m
2
 17,42 20,08 

–pavele cu 

resturi 

bituminate 

  

18,65 21,50 

–pavele   18,65 21,50 

–bolovani de 

râu 
  

20,81 23,99 

2 Trotuare 
–asfalt   20,11 23,18 

–pavele   20,11 23,18 

2 
Piete si hale pentru desfacerea 

produselor agroalimentare 

–asfalt   30,52 35,18 

–pavele   30,52 35,18 

      

      

A2 

Prestaţii la dispoziţia beneficiarului pe timp de 

noapte lei/ora 12,41 14,31 

      

      

A2.1 

Prestaţii la dispoziţia beneficiarului pe timp de 

noapte sarbatori, sambata si duminica lei/ora 21,01 24,22 

      

      

A3 

 

Măturat manual, colectat, transportat şi depozitat reziduuri stradale pe timp de noapte, 

sărbători, sâmbătă,duminică  

1 
Carosabil, locuri de parcare, 

suprafeţe anexe 

–asfalt lei/1000m
2
 31,21 35,98 

–pavele cu 

resturi 

bituminate 

  

33,62 38,75 

–pavele   33,62 38,75 

–bolovani de 

râu 
  

37,84 43,62 

2 Trotuare 
–asfalt   36,47 42,04 

–pavele   36,47 42,04 

2 
Piete si hale pentru desfacerea 

produselor agroalimentare 

–asfalt   56,83 65,51 

–pavele   56,83 65,51 

      

      

A4 
Întreţinerea curăţeniei pe străzi 

şi trotuare pe timp de noapte 

–asfalt 
lei/1000m

2
  

10,60 12,22 

–pavele 11,65 13,43 



A5 

Întreţinerea curăţeniei pe străzi 

şi trotuare pe timp de noapte 

sarbatori, sambata si duminica 

–asfalt 
lei/1000m

2 
17,88 20,61 

–pavele 19,92 22,96 

      

      

B1 Măturat manual, colectat, transportat şi depozitat reziduuri stradale pe timp de zi  

1 
Carosabil, locuri de parcare, 

suprafeţe anexe 

–asfalt lei/1000m
2
 15,80 18,22 

–pavele cu 

resturi 

bituminate 

  

16,90 19,48 

–pavele   16,90 19,48 

–bolovani de 

râu 
  

18,81 21,69 

2 Trotuare 
–asfalt   18,19 20,97 

–pavele   18,19 20,97 

2 
Piete si hale pentru desfacerea 

produselor agroalimentare 

–asfalt   27,44 31,63 

–pavele   27,44 31,63 

      

      

B2 

Prestaţii la dispoziţia beneficiarului pe timp de 

zi  lei/ora 11,26 12,98 

      

      

B2.2 Prestaţii la dispoziţia beneficiarului pe timp de zi        

  sarbatori, sambata si duminica lei/ora 18,86 21,74 

      

      

B3 

Măturat manual, colectat, transportat şi depozitat reziduuri stradale pe timp de zi sărbători, 

sâmbătă si duminică  

1 
Carosabil, locuri de parcare, 

suprafeţe anexe 

–asfalt lei/1000m
2
 28,19 32,49 

–pavele cu 

resturi 

bituminate 

  

30,32 34,95 

–pavele   30,32 34,95 

–bolovani de 

râu 
  

34,06 39,26 

2 Trotuare 
–asfalt   32,85 37,86 

–pavele   32,85 37,86 

2 
Piete si hale pentru desfacerea 

produselor agroalimentare 

–asfalt   50,89 58,67 

–pavele   50,89 58,67 

      

      

B4 
Intretinerea curateniei pe strazi 

si trotuare pe timp de zi 
–asfalt lei/1000m

2
 9,74 11,23 

–pavele   10,67 12,30 

      

      

B5 

Intretinerea curateniei pe strazi 

si trotuare pe timp de zi, 

sarbatori, sambata si duminica 

–asfalt 
lei/1000m

2
 

16,37 18,87 

–pavele 
  

18,18 20,96 

      

      

      



C 

Măturat mecanic,  transportat 

şi depozitat reziduuri stradale 

pe timp de zi 

–asfalt 

lei/1000m
2 

13,45 15,51 

–pavele cu 

resturi 

bituminate 15,47 17,84 

      

      

D 

Măturat mecanic, transportat şi 

depozitat reziduuri stradale pe 

timp de noapte 

–asfalt 

lei/1000m
2 

13,64 15,72 

–pavele cu 

resturi 

bituminate 15,69 18,09 

      

      

E 

Curăţat rigole pe timp de noapte     

  Rigolă cat. I 
lei/m

2
 

1,58 1,82 

  Rigolă cat. II 1,81 2,09 

      

      

F 

Curăţat rigole pe timp de zi     

  Rigolă cat. I 
lei/m

2
 

1,56 1,80 

  Rigolă cat. II 1,79 2,06 

      

      

G 

Colectat, tranportat şi depozitat gunoi din 

gramezi spontane pe timp de noapte 
lei/m

3  

53,09 61,20 

      

      

H 

 

Colectat, tranportat şi depozitat gunoi din 

gramezi spontane pe timp de zi 
lei/m

3  

51,39 59,24 

      
      

I Stropit cu autostropitoarea pe timp de noapte lei/1000m
2 

0,81 0,93 

      

      

J Stropit cu autostropitoarea pe timp de zi lei/1000m
2 

0,80 0,92 

     

     * Tarifele nu includ TVA 

 

Iniţiator proiect de hotărâre, 

 

PRIMAR, 

Ing. Decebal Bacinschi 
 

 

                                                                                                                 Avizat, 

                                                                                              Secretarul Municipiului Focsani 

                                                                                                     Eduard Marian Corhana 

 
 

 

 



 
ROMANIA  Anexa nr.2 la Proiectul de hotarare_____________ 

JUDETUL VRANCEA     

MUNICIPIUL FOCSANI     

CONSILIUL LOCAL     

      

      

      

     TARIFE PENTRU ACTIVITATEA DE SALUBRITATE STRADALA IN MUNICIPIUL FOCSANI 

      

      

Nr. 

crt. 
Denumire activitate U.M. 

Tarif* actual  Tarif * ajustat  

HCL 91/2007 cu 122,62% 

A1 Măturat manual, colectat, transportat şi depozitat reziduuri stradale pe timp de noapte  

1 
Carosabil, locuri de parcare, 

suprafeţe anexe 

–asfalt lei/1000m
2
 17,42 21,36 

–pavele cu 

resturi 

bituminate 

  

18,65 22,87 

–pavele   18,65 22,87 

–bolovani de 

râu 
  

20,81 25,51 

2 Trotuare 
–asfalt   20,11 24,66 

–pavele   20,11 24,66 

2 
Piete si hale pentru desfacerea 

produselor agroalimentare 

–asfalt   30,52 37,42 

–pavele   30,52 37,42 

      

      

A2 

Prestaţii la dispoziţia beneficiarului pe timp de 

noapte lei/ora 12,41 15,22 

      

      

A2.1 

Prestaţii la dispoziţia beneficiarului pe timp de 

noapte sarbatori, sambata si duminica lei/ora 21,01 25,76 

      

      

A3 

 

Măturat manual, colectat, transportat şi depozitat reziduuri stradale pe timp de noapte, 

sărbători, sâmbătă,duminică  

1 
Carosabil, locuri de parcare, 

suprafeţe anexe 

–asfalt lei/1000m
2
 31,21 38,27 

–pavele cu 

resturi 

bituminate 

  

33,62 41,22 

–pavele   33,62 41,22 

–bolovani de 

râu 
  

37,84 46,40 

2 Trotuare 
–asfalt   36,47 44,71 

–pavele   36,47 44,71 

2 
Piete si hale pentru desfacerea 

produselor agroalimentare 

–asfalt   56,83 69,68 

–pavele   56,83 69,68 

      

      

A4 
Întreţinerea curăţeniei pe străzi 

şi trotuare pe timp de noapte 

–asfalt 
lei/1000m

2
  

10,60 13,00 

–pavele 11,65 14,28 



A5 

Întreţinerea curăţeniei pe străzi 

şi trotuare pe timp de noapte 

sarbatori, sambata si duminica 

–asfalt 
lei/1000m

2 
17,88 21,92 

–pavele 19,92 24,42 

      

      

B1 Măturat manual, colectat, transportat şi depozitat reziduuri stradale pe timp de zi  

1 
Carosabil, locuri de parcare, 

suprafeţe anexe 

–asfalt lei/1000m
2
 15,80 19,38 

–pavele cu 

resturi 

bituminate 

  

16,90 20,72 

–pavele   16,90 20,72 

–bolovani de 

râu 
  

18,81 23,07 

2 Trotuare 
–asfalt   18,19 22,30 

–pavele   18,19 22,30 

2 
Piete si hale pentru desfacerea 

produselor agroalimentare 

–asfalt   27,44 33,65 

–pavele   27,44 33,65 

      

      

B2 

Prestaţii la dispoziţia beneficiarului pe timp de 

zi  lei/ora 11,26 13,81 

      

      

B2.2 Prestaţii la dispoziţia beneficiarului pe timp de zi        

  sarbatori, sambata si duminica lei/ora 18,86 23,13 

      

      

B3 

Măturat manual, colectat, transportat şi depozitat reziduuri stradale pe timp de zi sărbători, 

sâmbătă si duminică  

1 
Carosabil, locuri de parcare, 

suprafeţe anexe 

–asfalt lei/1000m
2
 28,19 34,56 

–pavele cu 

resturi 

bituminate 

  

30,32 37,18 

–pavele   30,32 37,18 

–bolovani de 

râu 
  

34,06 41,76 

2 Trotuare 
–asfalt   32,85 40,27 

–pavele   32,85 40,27 

2 
Piete si hale pentru desfacerea 

produselor agroalimentare 

–asfalt   50,89 62,40 

–pavele   50,89 62,40 

      

      

B4 
Intretinerea curateniei pe strazi 

si trotuare pe timp de zi 
–asfalt lei/1000m

2
 9,74 11,95 

–pavele   10,67 13,08 

      

      

B5 

Intretinerea curateniei pe strazi 

si trotuare pe timp de zi, 

sarbatori, sambata si duminica 

–asfalt 
lei/1000m

2
 

16,37 20,07 

–pavele 
  

18,18 22,29 

      

      

      



C 

Măturat mecanic,  transportat 

şi depozitat reziduuri stradale 

pe timp de zi 

–asfalt 

lei/1000m
2 

13,45 16,50 

–pavele cu 

resturi 

bituminate 15,47 18,97 

      

      

D 

Măturat mecanic, transportat şi 

depozitat reziduuri stradale pe 

timp de noapte 

–asfalt 

lei/1000m
2 

13,64 16,73 

–pavele cu 

resturi 

bituminate 15,69 19,23 

      

      

E 

Curăţat rigole pe timp de noapte     

  Rigolă cat. I 
lei/m

2
 

1,58 1,94 

  Rigolă cat. II 1,81 2,22 

      

      

F 

Curăţat rigole pe timp de zi     

  Rigolă cat. I 
lei/m

2
 

1,56 1,91 

  Rigolă cat. II 1,79 2,19 

      

      

G 

Colectat, tranportat şi depozitat gunoi din 

gramezi spontane pe timp de noapte 
lei/m

3  

53,09 65,10 

      

      

H 

 

Colectat, tranportat şi depozitat gunoi din 

gramezi spontane pe timp de zi 
lei/m

3  

51,39 63,01 

      
      

I Stropit cu autostropitoarea pe timp de noapte lei/1000m
2 

0,81 0,99 

      

      

J Stropit cu autostropitoarea pe timp de zi lei/1000m
2 

0,80 0,98 

     

     * Tarifele nu includ TVA 

 

Iniţiator proiect de hotărâre, 

 

PRIMAR, 

Ing. Decebal Bacinschi 
 

 

                                                                                                                 Avizat, 

                                                                                              Secretarul Municipiului Focsani 

                                                                                                     Eduard Marian Corhana 

 
 

 


