
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 

 
Nr.VIII/5378 din 09.03.2022 
 
 

ANUNŢ 
 
 În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată, se supun la transparență decizională 
următoarele proiecte de hotărâri: 

1. Proiectul de hotărâre nr.IX/5189 din 07.03.2022 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de salubrizare din 
județul Bistrița-Năsăud; 

2. Proiectul de hotărâre nr.IX/5188 din 07.03.2022 privind acordarea mandatului 
special, reprezentantului Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în 
Județul Bistrița-Năsăud să voteze, pentru modificarea tarifelor prevăzute în Contractul 
de concesiune nr.1277/2018; 

3. Proiectul de hotărâre nr.IX/5187 din 07.03.2022 privind acordarea mandatului 
special, reprezentantului Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în 
Judeţul Bistriţa-Năsăud, să voteze pentru modificarea, prin act adițional, a Contractului 
de concesiune nr.1277/2018. 

Proiectele de hotărâri sus-menționate, care urmează a fi supuse spre dezbatere și 
adoptare de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, și documentațile aferente acestor 
proiecte de hotărâri pot fi consultate pe site-ul www.portalbn.ro, secțiunea Monitorul 
Oficial Local - Proiecte hotărâri transparenţă decizională. 

Persoanele fizice şi juridice din judeţ pot trimite, în scris, propuneri, sugestii, opinii 
cu valoare de recomandare, privind proiectele de hotărâri, până la data de 21.03.2022, 
ora 1600, la Registratura Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la adresa Piaţa Petru 
Rareş nr.1, municipiul Bistriţa sau pe adresa de e-mail cjbn@cjbn.ro. Persoanele 
interesate care trimit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de 
hotărâri, vor specifica articolul sau articolele din proiect/proiecte la care se referă, 
menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.  

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0751/045190, 
persoana de contact: doamna Luminița Borșa – Șef birou, Biroul mediu, transport 
județean din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud. 
 

PREȘEDINTE,  
EMIL RADU MOLDOVAN 

 
 
 
Întocmit: H.C.A./2 ex. 

http://www.portalbn.ro/
http://www.portalbn.ro/
mailto:cjbn@cjbn.ro
mailto:cjbn@cjbn.ro


ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

 
 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
      

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.IX/5188 din 07.03.2022 
privind acordarea mandatului special, reprezentantului Județului 
Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor 
Municipale în Județul Bistrița-Năsăud să voteze, pentru modificarea 

tarifelor prevăzute în Contractul de concesiune nr.1277/2018  
 

 Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, la data 
de __.__.2022, în prezența președintelui și a ___ de consilieri judeţeni; 

 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.IX/5184 din 07.03.2022 al Vicepreşedintelui 

Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;  
- raportul comun nr.IV/5191 din 07.03.2022 al structurii Arhitect șef și a  

Direcției juridice, administrație locală din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-
Năsăud; 

- adresa nr.550 din 17.02.2022 a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în 
Judeţul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu 
nr.IV/3823 din 17.02.2022, prin care s-a transmis Nota de fundamentare nr.4 
din 10.02.2022, Raportul de analiză a fișelor de fundamentare a tarifelor 
diferențiate nr.3 din 10.02.2022 și alte documente aferente; 

- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională 
în administraţia publică; 

- prevederile art.8 alin.(3) lit.k), art.9 alin.(2), art.10 alin.(5) și art.43 
alin.(4), alin.(5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice 
nr.51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.6 alin.(1) lit.l), art.25, art.26 alin.(5), alin.(8) și art.27 
din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.17 alin.(5) lit.a), lit.f), lit.g), lit.j) și lit.k)  din Ordonanța 
de urgență nr.92/2021 privind regimul deșeurilor; 

   - prevederile Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.109/2007 
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare 
a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor; 
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-  prevederile art.16 alin.(4) lit.h) și art.21 alin.(1) din Statutul actualizat 
al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a 
Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud; 

-  prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Bistrița-
Năsăud nr.343/2020 privind delegarea calității de reprezentant al Județului 
Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor 
Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud, domnului Moldovan Grigore-Florin, 
administratorul public al Județului Bistrița-Năsăud; 

-  prevederile Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea 
prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de 
colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv 
deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul stațiilor de 
transfer și al centrelor de colectare din județul Bistrița-Năsăud, încheiat între 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a 
Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud, în calitate de concedent, și 
societatea SUPERCOM S.A. București, în calitate de concesionar, modificat și 
completat, prin Actele adiţionale nr.1/2019, nr.2/2019, nr.3/2020 și 
nr.4/2021; 

- Procesul-verbal nr.IIA/___ din _____ al Serviciului resurse umane, 
organizare, relația cu consiliul județean din cadrul Consiliului Județean 
Bistrița-Năsăud; 

- avizul nr. ______ din __.__.2022 al Comisiei de urbanism; 
- avizul nr. ______ din __.__.2022 al Comisiei economice; 

 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(3) și alin.(4), art.173 alin.(1) lit.d), 
lit.f), alin.(5) lit.i), lit.m), art.175, art.182 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se acordă mandat special domnului Grigore-Florin Moldovan, 
reprezentantul Judeţului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în 
Judeţul Bistriţa-Năsăud Bistriţa-Năsăud, să voteze, pentru modificarea 
tarifelor prevăzute în Contractul de concesiune nr.1277/2018 privind 
delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv 
activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor 
municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și 
managementul stațiilor de transfer și al centrelor de colectare din județul 
Bistrița-Năsăud, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.05.2022. 
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Art.3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ___ voturi 
„pentru”. 

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează Biroul mediu, transport județean din cadrul Consiliului Judeţean 
Bistriţa-Năsăud și Administratorul Public al Județului. 

  Art.5 Prezenta hotărâre se comunică, de către Serviciul resurse umane, 
organizare, relația cu consiliul județean, cu: 

- Administratorul public al Județului Bistrița-Năsăud; 
- Biroul mediu, transport județean;  
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată 

a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud; 
- Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud. 
 

 
 

    INIŢIATOR: 
VICEPREŞEDINTE, 
CAMELIA TABĂRĂ 

 

                                                                   AVIZ DE LEGALITATE: 
           SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                                                             CRINA ALEXANDRINA BORȘ                                                                                      
 
 
 
 
 
 
Nr. ___ 
Din __.__.2022 
Întocmit: L.B./A.M.V./1 ex. 
Notă: prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate simplă (votul majorității consilierilor județeni 
prezenți – art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare ). 

Verificat: 
Compartiment pregătire documente,  

Monitorul Oficial Local 

Avizat: 
Direcția juridică, administrație locală 

 
Hoha Cecilia-Alisa, consilier juridic principal 
 

Elena Butta, director executiv 

Semnătura: 
 

Semnătura: 
 

Data: Data: 

 



ANEXA 
la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.___ din__.__.2022 

 
TARIFE 

 aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, 
respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din 

deșeuri menajere și managementul stațiilor de transfer și al centrelor de colectare 
din județul Bistrița-Năsăud, începând cu data de 01.05.2022 

 
 

Nomenclatorul cu denumirea/indicatorul 
tarifelor 

Tarife actuale Tarife propuse spre aprobare 

lei/tonă 
fără TVA 

lei/tonă 
cu TVA 

lei/mc 
fără 
TVA 

lei/mc 
cu 

TVA 
lei/tonă 
fără TVA 

lei/tonă 
cu TVA 

lei/mc 
fără 
TVA 

lei/mc 
cu TVA 

T casnici 
urban 1 

Tariful diferențiat pentru colectarea 
separată și transportul separat al 
deșeurilor reziduale/menajere – Zona 
URBAN 

244,24 290,65 - - 298,46 355,17 - - 

T casnici 
urban 2 

Tariful diferențiat pentru colectarea 
separată și transportul separat al 
deșeurilor reciclabile – Zona URBAN 

979,04 1.165,06 - - 792,15 942,66 - - 

T casnici 
rural 1 

Tariful diferențiat pentru colectarea 
separată și transportul separat al 
deșeurilor reziduale/menajere – Zona 
RURAL 

253,14 301,24 - - 301,39 358,66 - - 

T casnici 
rural 2  

Tariful diferențiat pentru colectarea 
separată și transportul separat al 
deșeurilor reciclabile – Zona RURAL 

996,89 1186,30 - - 783,74 932,65 - - 

T non-
casnici 1 

Tariful diferențiat pentru colectarea 
separată și transportul separat al 
deșeurilor reziduale din deșeuri similare 
provenind de la utilizatorii non-casnici  

196,28 233,57 - - 374,99 446,23 - - 
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Nomenclatorul cu denumirea/indicatorul 
tarifelor 

Tarife actuale Tarife propuse spre aprobare 

lei/tonă 
fără TVA 

lei/tonă 
cu TVA 

lei/mc 
fără 
TVA 

lei/mc 
cu 

TVA 

lei/tonă 
fără TVA 

lei/tonă 
cu TVA 

lei/mc 
fără 
TVA 

lei/mc 
cu TVA 

T non-
casnici 2 

Tariful diferențiat pentru colectarea 
separată și transportul separat al 
deșeurilor reciclabile din deșeuri similare 
provenind de la utilizatorii non-casnici 

967,42 1151,23 - - 765,59 911,05 - - 

T 3  Tariful pentru colectarea, transportul și 
depozitarea deșeurilor din activități din 
construcții/desființări/amenajări provenind 
de la utilizatori casnici (inclusiv asociații 
de locatari/proprietari) pe bază de 
comandă și contract individual încheiat cu 
Operatorul 

187,17 222,73 131,02 155,91 249,86 297,34 174,90 297,34 

T4  Tariful pentru colectarea, transportul și 
depozitarea deșeurilor din activități din 
construcții/desființări/amenajări provenind 
de la utilizatori/generatori non-casnici pe 
bază de comandă și contract individual 
încheiat cu Operatorul 

146,96 174,88 102,87 122,42 179,13 255,89 125,39 149,21 

T5 Tariful pentru colectarea, transportul, 
depozitarea și valorificarea deșeurilor 
voluminoase provenind de la 
utilizatori/generatori casnici (inclusiv 
asociații de locatari/proprietari) pe bază 
de comandă și contract individual încheiat 
cu Operatorul 

370,14 440,47 129,58 154,20 403,74 480,45 141,34 168,20 

T6  Tariful pentru colectarea, transportul, 
depozitarea și valorificarea deșeurilor 
voluminoase provenind de la 
utilizatori/generatori non-casnici pe bază 

324,02 385,58 113,41 134,96 375,93 447,36 131,58 156,58 
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Nomenclatorul cu denumirea/indicatorul 
tarifelor 

Tarife actuale Tarife propuse spre aprobare 

lei/tonă 
fără TVA 

lei/tonă 
cu TVA 

lei/mc 
fără 
TVA 

lei/mc 
cu 

TVA 

lei/tonă 
fără TVA 

lei/tonă 
cu TVA 

lei/mc 
fără 
TVA 

lei/mc 
cu TVA 

de comandă și contract individual încheiat 
cu Operatorul 

T7 Tariful pentru colectarea, transportul și 
depozitarea deșeurilor abandonate 

- - 153,50 182,67 - - 224,59 267,26 

T8 Tariful pentru colectarea separată a 
deșeurilor vegetale provenind de la 
UTILIZATORII CASNICI și transportul 
separat la facilități tehnologice de tratare 
pe bază de comandă și contract individual 
încheiat cu Operatorul 
(TARIF/SAC) 

- - - - 6,03 
Lei/sac 

7,18 
Lei/sac 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.B./A.M.V./1 ex. 



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD 
CABINET VICEPREŞEDINTE 
Nr.IX/5184 din 07.03.2022 
 
 

   REFERAT DE APROBARE 
al Proiectului de hotărâre privind acordarea mandatului special, 

reprezentantului Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea 

Integrată a Deșeurilor Municipale în Județul Bistrița-Năsăud, să 
voteze, pentru modificarea tarifelor prevăzute în Contractul de 

concesiune nr.1277/2018 
 

 

Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, modificată prin 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.74/2018 a fost abrogată și înlocuită de 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, 
astfel noile prevederi legale în materie de deșeuri prevăd în sarcina 
autorităților publice locale, asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și 
operatorilor serviciilor de salubrizare o serie de obligații, ținte și obiective care 
au rolul să stimuleze și să determine intensificarea eforturilor de colectare 
separată, de creștere a procentului de deșeuri reciclabile valorificate, precum 
și creșterea gradului de deviere de la depozitare a deșeurilor municipale.  

Prin adresa nr.550 din 17.02.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean 
Bistriţa-Năsăud cu nr.IV/3823 din 17.02.2022 și Nota de fundamentare nr.4 
din 10.01.2022, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea 
Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud, la propunerea 
operatorului SC Supercom SA București, solicită consiliului județean 
adoptarea unei hotărâri privind acordarea mandatului special, 
reprezentantului Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor 
Municipale în Județul Bistrița-Năsăud, să voteze, pentru modificarea tarifelor 
prevăzute în Contractul de concesiune nr.1277/2018, încheiat între Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor 
Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud, în calitate de concedent, și societatea 
SUPERCOM S.A. București, în calitate de concesionar, contract modificat și 
completat, prin Actele adiţionale nr.1/2019, nr.2/2019, nr.3/2020 și 
nr.4/2021. În acest sens, se propun modificări ale tarifelor pentru deșeurile 
reciclabile, respectiv deșeuri reziduale, colectate de la utilizatorii casnici din 
mediul urban și rural, precum și de la utilizatorii non casnici, acestea fiind 
prevăzute în Fișele de fundamentare întocmite de operator. 

Fișele de fundamentare și memoriile justificative transmise de Operator 
au fost supuse analizei în cadrul aparatului de specialitate al ADI Deșeuri 
Bistrița-Năsăud. În urma analizei efectuate de către aparatul tehnic al 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a 
Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud, pe baza documentației puse 
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la dispoziție de către operatorul SC Supercom SA București, a fost întocmit 
Raportul de analiză a fișelor de fundamentare a tarifelor diferențiate nr.3 din 
10.02.2022, care constată veridicitatea celor înscrise în memoriul tehnico-
economic justificativ și corectitudinea calculațiilor care au stat la baza 
determinării tarifelor. Astfel, s-a constatat că solicitările formulate de către 
operatorul SC Supercom SA București au fost întocmite în conformitate cu 
prevederile Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice nr.109/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 
activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, tarif prezentat, 
prin raportare la tariful practicat în prezent de către SC Supercom SA, 
rezultând exclusiv ca urmare a actualizării prețurilor, a actualizării 
parametrilor reali de consum prin raportare la noile cantități de deșeuri 
colectate separat. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile din Regulamentul de 
salubrizare, și ca urmare a numeroaselor solicitări din partea utilizatorilor, s-a 
impus fundamentarea unui nou tarif, respectiv: Tariful 8 - Tariful pentru 
colectarea separată a deșeurilor vegetale provenind de la utilizatorii casnici și 
transportul separat la facilități tehnologice de tratare pe bază de comandă și 
contract individual încheiat cu Operatorul (tarif/sac). Acest tarif este aferent 
activității de colectare a deșeurilor vegetale și va fi aplicabil pentru 
rumegușul, iarba rezultată din tunderea gazonului și crengile de la utilizatorii 
persoane fizice, în afara campaniilor gratuite de colectare a deșeurilor 
vegetale. Această activitate va fi prestată de către Operator, la cererea 
utilizatorului, contra-cost, la noul tarif fundamentat. 
 Astfel, s-a verificat  și constatat faptul că toate cele 8 categorii de tarife 
ofertate au fost fundamentate conform solicitării delegatarului prin următorul 
algoritm de calcul: 

- Urmărirea tuturor elementelor de costuri operaţionale din Memoriul 
tehnico-economic justificativ, comparativ cu elementele de cost din 
Propunerea financiară și din Actul adițional nr.2 la Contractul de 
concesiune nr.1277/2018; 

- Refundamentarea distinctă a tarifelor conform cerinţelor legislative; 
- Cuprinderea tuturor investiţiilor solicitate de Autoritatea contractantă. 

 
Pe cale de consecință, noile tarife rezultate şi propuse sunt 

următoarele: 
Tarif 1 – casnici (persoane fizice) URBAN – tarif diferențiat pentru colectarea 
separată și transportul separat al deșeurilor reziduale: 298,46 lei/tonă, fără 
TVA; 
Tarif 2 – casnici (persoane fizice) URBAN – diferențiat pentru colectarea 
separată și transportul separat al deșeurilor reciclabile: 792,15 lei/tonă, fără 
TVA; 
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Tarif 1 – casnici (persoane fizice) RURAL - tarif diferențiat pentru colectarea 
separată și transportul separat al deșeurilor reziduale: 301,39 lei/tonă, fără 
TVA; 
Tarif 2 – casnici (persoane fizice) RURAL - diferențiat pentru colectarea 
separată și transportul separat al deșeurilor reciclabile: 783,74 lei/tonă, fără 
TVA; 
Tarif 1 – non-casnici (ag.ec./instituții publice) RURAL+URBAN - tarif 
diferențiat pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor 
reziduale: 374,99 lei/tonă, fără TVA; 
Tarif 2 – non-casnici (ag. ec./ instituții publice) RURAL+ URBAN - tarif 
diferențiat pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor 
reciclabile: 765,59 lei/tonă, fără TVA; 
Tarif 3 – colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor din activități din 
construcții/ desființări/ amenajări provenind de la utilizatori casnici (inclusiv 
asociații de locatari/ proprietari) pe bază de comandă și contract individual 
încheiat cu Operatorul: 249,86 lei/ tonă, fără TVA sau 174,90 lei/mc, fără 
TVA; 
Tarif 4 – colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor din activități din 
construcții/ desființări/ amenajări provenind de la utilizatori/generatori non-
casnici pe bază de comandă și contract individual încheiat cu Operatorul: 
179,13 lei/tonă, fără TVA sau 125,39 lei/mc, fără TVA; 
Tarif 5 – colectarea, transportul și depozitarea și valorificarea deșeurilor 
voluminoase provenind de la utilizatori casnici (inclusiv asociații de locatari 
/proprietari) pe bază de comandă și contract individual încheiat cu 
Operatorul: 403,74 lei/tonă, fără TVA sau 141,34 lei/mc, fără TVA; 
Tarif 6 – colectarea, transportul și depozitarea și valorificarea deșeurilor 
voluminoase provenind de la utilizatori/generatori non-casnici pe bază de 
comandă și contract individual încheiat cu Operatorul: 375,93 lei/tonă, fără 
TVA sau 131,58 lei/mc, fără TVA; 
Tarif 7 – colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor abandonate: 
224,59 lei/mc, fără TVA; 
Tarif 8 – colectarea separată a deșeurilor vegetale provenind de la utilizatorii 
casnici și transportul separat la facilități tehnologice de tratare pe bază de 
comandă și contract individual încheiat cu Operatorul: 6,03 lei/sac fără TVA. 

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud 
nr.343/15.12.2020, domnului Moldovan Grigore-Florin, administratorul public 
al Județului Bistrița-Năsăud i-a fost delegată calitatea de reprezentant al 
Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a 
Deșeurilor Municipale în Județul Bistrița-Năsăud, în temeiul art.175 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare.  

Anterior supunerii adoptării de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, 
proiectul de hotărâre va fi supus transparenţei decizionale conform 
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prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată.  

Prin Nota de fundamentare a Biroului mediu, transport judeţean, 
nr.IVA/5171/07.03.2022 se argumentează necesitatea acordării mandatului 
special, Administratorului Public al Județului Bistrița-Năsăud, să voteze, 
pentru modificarea tarifelor prevăzute în Contractul de concesiune 
nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de 
salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer 
al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și 
managementul stațiilor de transfer și al centrelor de colectare din județul 
Bistrița-Năsăud, de către Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în 
Județul Bistrița-Năsăud. 
 

Având în vedere cele de mai sus, aprob inițierea Proiectului de 
hotărâre privind acordarea mandatului special, reprezentantului 
Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a 
Deșeurilor Municipale în Județul Bistrița-Năsăud, să voteze, pentru 
modificarea tarifelor prevăzute în Contractul de concesiune 
nr.1277/2018, în vederea supunerii acestuia la transparență decizională. 

 
 

 

INIȚIATOR: 
VICEPREŞEDINTE, 

        CAMELIA TABĂRĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Vlasiu Alina-Mariana, consilier superior /1 ex. _________ 



 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD     
BIROUL MEDIU, TRANSPORT JUDEŢEAN 
Nr. IVA/5171/07.03.2022 

 
                                                                                 APROBAT 

                                                                      ADMINISTRATOR PUBLIC, 
                                                                     Grigore-Florin Moldovan 

 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

privind acordarea mandatului special, reprezentantului Județului 
Bistrița-Năsăud, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor 
Municipale în Județul Bistrița-Năsăud, să voteze, pentru modificarea 

tarifelor prevăzute în Contractul de concesiune nr.1277/2018  

 
 
 În data de 06.12.2018, între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-
Năsăud, în calitate de concedent, şi S.C. Supercom S.A. București, în calitate 
de concesionar, s-a încheiat Contractul de Concesiune nr.1277/06.12.2018 
privind Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, 
respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al 
deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și 
managementul stațiilor de transfer și al centrelor de colectare din judeţul 
Bistriţa-Năsăud. 

Contractul de concesiune nr.1277/06.12.2018 a fost modificat prin Actul 
adițional nr.1 din data de 04.03.2019 și Actul adițional nr.2 din data de 
12.12.2019, Actul adițional nr.3 din data de 24.07.2020, și Actul adițional nr. 
4/din data de 14.04.2021.   

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.103 din 
10.10.2019 s-a aprobat modificarea tarifelor prevăzute în Actul adițional 
nr.2/22.10.2019 la Contractul de Concesiune nr.1277/06.12.2018 privind 
Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv 
activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor 
municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și 
managementul stațiilor de transfer și al centrelor de colectare din judeţul 
Bistriţa-Năsăud, începând cu data de 1 noiembrie 2019, cu următoarele 
tarife: 
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Nomenclatorul cu denumirea/indicatorul 
tarifelor 

lei/tonă 

fără 
TVA 

lei/tonă 

cu TVA 

lei/mc 

fără TVA 

lei/mc 

cu TVA 

T 
casnici 
urban 
1 

Tariful diferențiat pentru colectarea 
separată și transportul separat al 
deșeurilor reziduale/menajere – 
Zona URBAN 

244,24 290,65 - - 

T 
casnici 
urban 
2 

Tariful diferențiat pentru colectarea 
separată și transportul separat al 
deșeurilor reciclabile – Zona URBAN 

979,04 1165,06 - - 

T 
casnici 
rural 1 

Tariful diferențiat pentru colectarea 
separată și transportul separat al 
deșeurilor reziduale/menajere – 
Zona RURAL 

253,14 301,24 - - 

T 
casnici 
rural 2  

Tariful diferențiat pentru colectarea 
separată și transportul separat al 
deșeurilor reciclabile – Zona RURAL 

996,89 1186,30 - - 

T non-
casnici 
1 

Tariful diferențiat pentru colectarea 
separată și transportul separat al 
deșeurilor reziduale din deșeuri 
similare provenind de la utilizatorii 
non-casnici  

196,28 233,57 - - 

T non-
casnici 
2 

Tariful diferențiat pentru colectarea 
separată și transportul separat al 
deșeurilor reciclabile din deșeuri 
similare provenind de la utilizatorii 
non-casnici 

967,42 1151,23 - - 

T 3  Tariful pentru colectarea, transportul 
și depozitarea deșeurilor din 
activități din 
construcții/desființări/amenajări 
provenind de la utilizatori casnici 
(inclusiv asociații de 
locatari/proprietari) pe bază de 
comandă și contract individual 
încheiat cu Operatorul 

187,17 222,73 131,02 155,91 

T4  Tariful pentru colectarea, transportul 
și depozitarea deșeurilor din 
activități din 
construcții/desființări/amenajări 
provenind de la utilizatori/generatori 
non-casnici pe bază de comandă și 
contract individual încheiat cu 
Operatorul 

146,96 174,88 102,87 122,42 

 

T5 Tariful pentru colectarea, transportul 
și depozitarea și valorificarea 

370,14 440,47 129,58 154,20 
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deșeurilor voluminoase provenind de 
la utilizatori/generatori casnici 
(inclusiv asociații de 
locatari/proprietari) pe bază de 
comandă și contract individual 
încheiat cu Operatorul 

T6  Tariful pentru colectarea, transportul, 
depozitarea și valorificarea deșeurilor 
voluminoase provenind de la 
utilizatori/generatori non-casnici pe 
bază de comandă și contract 
individual încheiat cu Operatorul 

324,02 385,58 113,41 134,96 

T7 Tariful pentru colectarea, transportul 
și depozitarea deșeurilor abandonate 

-  153,50 182,67 

 
În data de 04.02.2022 operatorul SC Supercom SA București, a 

transmis Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea 
Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud adresa 
nr.1629/04.02.2022, înregistrată la sediul Asociației cu nr.374/07.02.2022, 
completată prin adresa SC Supercom SA București nr.1727/08.02.2022 
înregistrată la sediul Asociației cu nr.381/08.02.2022, prin care solicită 
modificarea tarifelor în vigoare pentru activitățile care fac obiectul 
Contractului nr.1277/2018 de concesiune a serviciului public de salubrizare, 
respectiv activitatea de colectare transport și transfer a deșeurilor meanjere și 
asimilate și a actelor adiționale subsecvente. Anexat la cele 2 adrese, 
operatorul SC Supercom SA București transmite următoarele: tarifele în 
vigoare, tarifele solicitate (tarifele propuse pentru populație, calculate/ 
determinate cu TVA inclus), fișele de fundamentare a fiecărui tarif în parte, 
pe elemente de cheltuieli și memoriul tehnico-economic cuprinzând 
elementele justificative privind oportunitatea și necesitatea modificării 
tarifelor, breviarele de calcul folosite, dar și alte date și informații necesare 
fundamentării și cuantificării tarifelor. 

 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a 

Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud, prin adresa nr. 
550/17.02.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr. 
IV/3823/17.02.2022 a comunicat următoarele documente: 
-    Adresa Operatorului SC Supercom SA București nr. 1629/14.02.2022, 
înregistrată la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud cu 
nr.374/07.02.2022 și completată cu adresa nr.1727/08.02.2022, înregistrată 
la sediul Asociației cu nr. 381/08.02.2022; 
- Raportul de analiză a fișelor de fundamentare a tarifelor diferențiate nr. 
3/10.02.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea 
Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud; 
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-   Nota de fundamentare nr.4/10.01.2022, a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în 
județul Bistrița-Năsăud, și Anexa nr.1 la Nota de fundamentare 
nr.4/10.02.2022; 

În urma analizei efectuate de către aparatul tehnic al Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor 
Municipale în județul Bistrița-Năsăud, pe baza documentației puse la 
dispoziție de către operatorul SC Supercom SA București, a fost întocmit 
Raportul de analiză a fișelor de fundamentare a tarifelor diferențiate nr. 
3/10.02.2022 al Asociației, care constată veridicitatea celor înscrise în 
memoriul tehnico-economic justificativ și corectitudinea calculațiilor care au 
stat la baza determinării tarifelor, astfel că solicitările formulate de către 
operatorul  SC Supercom SA au fost întocmite în conformitate cu prevederile 
Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 
de Utilități Publice nr.109/2007, iar variația noului tarif prezentat, prin 
raportare la tariful practicat în prezent de către SC Supercom SA, rezultă 
exclusiv ca urmare a actualizării prețurilor, a actualizării parametrilor reali de 
consum prin raportare la noile cantități de deșeuri colectate separat. 

 
Astfel, conform Raportului de analiză a fișelor de fundamentare a 

tarifelor diferențiate întocmit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-
Năsăud, premisele care duc la modificări ale costurilor sunt următoarele: 

 
“I. Introducerea colectării separate în sistem ”din poartă în poartă” 

pentru fracțiile de hârtie/carton și sticlă, în zona de case din mediul urban și 
mediul rural 

 
Colectarea separată ”din poartă în poartă” se va realiza cu următoarele 

frecvențe: 
- Hârtie/carton- case urban- o dată pe lună; 
- Sticla- Case urban- o dată pe lună; 
- Hârtie/carton- case rural- o dată la două luni; 
- Sticlă- case rural- o dată la două luni. 
Modalitate de îndeplinire: 
a) 1 rută suplimentară pentru fracția hârtie/carton, colectată din 

poartă în poartă – mediul rural 
b)  1 rută suplimentară  pentru fracția sticlă, colectată din poartă în 

poartă – mediul rural  
c) 1 rută suplimentară pentru fracția hârtie/carton, colectată din 

poartă în poartă – mediul urban 
d) 1 rută suplimentară  pentru fracția sticlă, colectată din poartă în 

poartă – mediul urban  
*) Pentru punerea în aplicare a acestei modificări contractuale, se vor 

distribui lunar/ o dată la două luni, pentru toate gospodăriile din județ 
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(mediul urban și mediul rural), saci translucizi, de 240 l pentru fracția de 
hârtie/carton și de 120 l pentru fracția sticlă.  

**) Costurile acestor saci vor fi suportate din sumele restante aferente 
campaniilor de informare din primul și al doilea an contractual. 

 
II. Actualizarea necesarului de utilaje de colectare și personal 

operativ 
 
Ținând cont de modificarea sistemului actual de colectare, modificare 

necesară în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanță și obiectivelor de 
deviere de la depozitare, s-a constatat necesitatea achiziționării de utilaje de 
colectare suplimentare pentru respectarea noilor rute impuse, dar și 
necesitatea angajării de personal operativ suplimentar care să deservescă 
noile utilaje. 

 
III. Modificarea costurilor implicate de activitatea operativă 
 
Având în vedere evoluția la nivel global a prețurilor, este necesară o 

actualizare a acestora și în cadrul tarifelor practicate de Operatorii Sistemului 
de Management Integrat al Deșeurilor Bistrița-Năsăud, pentru a evita apariția 
unui dezechilibru contractual. 

Astfel, în special în anul 2021, au fost constatate modificări majore ale 
prețurilor combustibililor, energiei electrice, asigurărilor, aceste modificări 
influențând direct și alte costuri, cum ar fi amortizarea utilajelor (pornind de 
la prețurile de achiziție), piesele de schimb și costurile de reparații, materiile 
prime și materialele consumabile etc., care au suferit modificări de prețuri, 
pornind de la producători. 

Un alt element cu influență semnificativă în tarife este majorarea 
salariului minim pe economie. Trebuie ținut cont de faptul că, la momentul 
ultimei fundamentări a tarifelor în anul 2019, salariul minim pe economie luat 
în calcul era de 1.900 lei/lună, asupra acestuia fiind operate modificări, 
ajungând la nivelul anului 2022 la 2.550 lei/lună.  

 
IV. Modificări implicate de creșterea semnificativă a cantităților de 

deșeuri generate la nivelul județului Bistrița-Năsăud 
 
În anul 2021, cantitățile de deșeuri generate la nivelul județului au 

crescut cu aproximativ 20%. Această creștere conduce inevitabil la modificări 
ale costurilor de operare, ale costurilor cu reparațiile și reviziile utilajelor (la 
20.000 km), ale pieselor de schimb, și în special ale combustibililor. Probarea 
acestor cheltuieli s-a realizat prin verificarea GPS-urilor tuturor utilajelor. 
Astfel, pentru colectarea unei cantități mai mari de deșeuri a fost necesară 
parcurgerea unui număr mult mai mare de kilometri, în mai multe programe, 
pentru a acoperi necesarul de colectare, acești kilometri implicând automat 
costuri suplimentare pe elementele de cost antemenționate. 
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V. Aplicarea indicatorilor de performanță prevăzuți în Anexa nr. 5 la 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 pentru ambii Operatori ai 
Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Bistrița-Năsăud 

 
Aplicarea indicatorilor de performanță ai operatorului de colectare la 

cantitățile de deșeuri generate în anul 2021 la nivelul județului, conduce la 
realizarea unei distribuții progresive a cantităților de deșeuri și obligă în 
special operatorul de colectare să depună eforturi suplimentare cu privire la 
performanța colectării separate a unei cantități mult mai mari de deșeuri 
reciclabile/ an. Prin îndeplinirea acestor indicatori de performanță, în special 
de către operatorul de colectare, penalitățile plătite de autoritățile publice 
locale la Administrația Fondului pentru Mediu se vor diminua treptat. 
Îndeplinirea indicatorilor de performanță de către operator este însă în 
interdependență cu acțiunea sau inacțiunea reprezentanților UAT-urilor, a 
utilizatorilor și a tuturor factorilor implicați în corectarea comportamentului 
acestora cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor. 

În această etapă, aplicarea indicatorilor de performanță pentru anul 
2022, la cantitățile de deșeuri gestionate în ultimul an, dar și raportarea 
acestora la ”Studiul privind determinarea compoziției deșeurilor menajere, 
similare și din piețe la nivelul județului bistrița-Năsăud” a dus la o scădere 
considerabilă a tarifelor pentru deșeurile reciclabile, de aproximativ 200 
lei/tonă.” 

 
Metodologia analizei a urmărit următoarele principii economico-

financiare: 
 - conservarea tuturor elementelor de cost constituente ale tarifului 

inițial. 
- actualizarea cantităţilor de deșeuri municipale în cazul refundamentării 

noilor tarife. 
- includerea în tarife a costurilor aferente noilor investiții (în special 

pentru dimensionarea parcului auto), care, în prețuri unitare, să fie cuprinse 
în prețurile pieței. 

- costurile financiare ale investiției operatorului să fie la nivelul altor 
operațiuni similare în piața de capital din Romania. 

- corelarea datelor din fișele de fundamentare cu cele prezentate în 
memoriul tehnico-economic justificativ al delegatului-concesionar. 

Astfel, s-a verificat  și constatat faptul că toate cele 8 categorii de tarife 
ofertate au fost fundamentate conform solicitării delegatarului prin următorul 
algoritm de calcul: 

- Urmărirea tuturor elementelor de costuri operaţionale din 
Memoriul tehnico-economic justificativ, comparativ cu elementele de cost din 
Propunerea financiară și din Actul adițional nr. 2 la Contractul de concesiune 
nr. 1277/2018; 
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- Refundamentarea distinctă a tarifelor conform cerinţelor 
legislative; 

- Cuprinderea tuturor investiţiilor solicitate de Autoritatea 
contractantă; 
 
          În conformitate cu prevederile art. 17 alin.(5) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, se prevăd 
următoarele obligații în sarcina autorităților administrației publice locale ale 
unităților administrativ-teritoriale: 
 
„a) să asigure colectarea separată cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, 
plastic şi sticlă din deşeurile municipale, să stabilească dacă gestionarea 
acestor deşeuri se face în cadrul unui singur contract de delegare a serviciului 
de salubrizare sau pe mai multe tipuri de materiale/contract/contracte 
distincte pentru toate tipurile de materiale/pe tip de material şi să organizeze 
atribuirea conform deciziei luate; 
 f) să includă în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare, în aplicarea principiilor prevăzute la art. 3 din Legea 
serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, tarife distincte pentru activităţile 
desfăşurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deşeurilor 
prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele 
prevăzute la lit. a); 
g) să stabilească şi să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare 
a gestiunii serviciului de salubrizare şi în regulamentele serviciului de 
salubrizare indicatori de performanţă pentru fiecare activitate din cadrul 
serviciului de salubrizare, care să cuprindă indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 5, 
astfel încât să atingă obiectivele de reciclare prevăzute la lit. b) - e) şi 
penalităţi pentru nerealizarea lor; 
    j) să includă în tarifele/taxele prevăzute la lit. i) pentru gestionarea 
deşeurilor prevăzute la lit. a) contribuţia pentru economia circulară prevăzută 
la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru 
deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea 
indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte; 
    k) să includă în tarifele/taxele prevăzute la lit. i) pentru gestionarea 
deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), contribuţia pentru economia 
circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin 
depozitare;” 
 

În conformitate cu prevederile din Regulamentul de salubrizare, și ca 
urmare a numeroaselor solicitări din partea utilizatorilor, s-a impus 
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fundamentarea unui nou tarif, respectiv: Tariful 8- Tariful pentru colectarea 
separată a deșeurilor vegetale provenind de la UTILIZATORII CASNICI și 
transportul separat la facilități tehnologice de tratare pe bază de comandă și 
contract individual încheiat cu Operatorul (tarif/sac). Acest tarif este aferent 
activității de colectare a deșeurilor vegetale și va fi aplicabil pentru 
rumegușul, iarba rezultată din tunderea gazonului și crengile de la utilizatorii 
persoane fizice, în afara campaniilor gratuite de colectare a deșeurilor 
vegetale. Această activitate va fi prestată de către Operator, la cererea 
utilizatorului, pe bază de contract comandă, contra-cost, la noul tarif 
fundamentat. 
 
Astfel conform: 
 Art. 20, alin.  (2) din Legea nr. 101/2006: 
” (2) Operatorii, în conformitate cu prevederile legale, au dreptul la:  
b) prezervarea echilibrului contractual pe durata contractului de delegare a 
gestiunii; 
c) ajustarea tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din 
economie; 
d) modificarea tarifului în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului 
contractual; (…)” 
Art. 25 din Legea nr. 101/2006: 
” Finanțarea cheltuielilor de funcționare, reabilitare și dezvoltare a serviciului 
de salubrizare și a cheltuielilor de investiții pentru realizarea infrastructurii 
aferente acestuia se face cu respectarea legislației în vigoare privind finanțele 
publice locale, în ceea ce privește inițierea, fundamentarea, promovarea și 
aprobarea investițiilor publice, a principiilor prevăzute la art. 43 alin. (2) din 
Legea nr. 51/2006, republicată, precum și a următoarelor principii: 
    a) recuperarea integrală de către operatori, prin tarife, taxe speciale sau, 
după caz, subvenții de la bugetul local, a costurilor de operare și a investițiilor 
pentru înființarea, reabilitarea și dezvoltarea sistemelor de salubrizare; 
    b) menținerea echilibrului contractual.” 
Art. 28 din Legea 101/2006:  
“(2) Investițiile realizate de operatori de drept privat din fonduri proprii 
pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemului public de 
salubrizare se vor amortiza de către aceștia pe durata contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.” 
 

De asemenea, conform Notei de fundamentare nr.4/10.02.2022 a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a 
Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud următoarele argumente 
justifică necesitatea modernizării contractului de concesiune nr.1277/2018 
precum și obligativitatea refundamentării tarifelor:  

a) Necesitatea asigurării cu recipienți de colectare pentru fracțiile 
hârtie/ carton și sticlă a utilizatorilor din zonele de case din mediul urban și 
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rural, în vederea înlesnirii efortului de colectare, pentru a crește calitatea 
colectării selective și gradul de valorificare al acestor deșeuri. 

b) Modificări legislative ce impun ajustări/dezvoltări ale sistemului de 
salubrizare în vederea conformării. 

c) Modificări ale costurilor implicate de activitatea operativă și în 
special majorarea prețurilor carburanților și energiei electrice. 

d) Modificări ale salariului minim pe economie, etc. 
       

În Raportul de analiză a fișelor de fundamentare a tarifelor diferențiate 
nr. 3/10.02.2022 întocmit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud se 
recomandă “aprobarea noilor tarife de către Consiliile Locale/ Consiliul 
Județean membre ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud în proxima ședință pentru a 
putea fi aplicate cu începere de la data de intrare în vigoare a Actului 
Adiţional nr. 5 la Contractul de concesiune nr. 1277/06.12.2018”. 

De asemenea, se menționează faptul că “se constată că există o situație 
care impune modificarea tarifelor de salubrizare în cuantumul solicitat de SC 
Supercom SA București și înscris în prezentul Raport de analiză.”.  
    

Având în vedere cele sus-menționate, prin Raportul nr. 3/10.02.2022 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a 
Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud propune spre aprobare noile 
tarife, după cum urmează: 
 

 
TARIFE DIFERENȚIATE, aferente Contractului nr. 1277/2018, transmise de 

Operatorul S.C. Supercom S.A. spre aprobare 
 

Nomenclatorul cu denumirea/indicatorul 
tarifelor 

Tarife propuse spre aprobare 
lei/tonă 
fără 
TVA 

lei/tonă 
cu TVA 

lei/mc 
fără 
TVA 

lei/mc cu 
TVA 

T 
casnici 
urban 
1 

Tariful diferențiat pentru colectarea 
separată și transportul separat al 
deșeurilor reziduale/menajere – 
Zona URBAN 

298,46 355,17 - - 

T 
casnici 
urban 
2 

Tariful diferențiat pentru colectarea 
separată și transportul separat al 
deșeurilor reciclabile – Zona 
URBAN 

792,15 942,66 - - 

T 
casnici 
rural 1 

Tariful diferențiat pentru colectarea 
separată și transportul separat al 
deșeurilor reziduale/menajere – 
Zona RURAL 

301,39 358,66 - - 

T 
casnici 
rural 2  

Tariful diferențiat pentru colectarea 
separată și transportul separat al 
deșeurilor reciclabile – Zona 
RURAL 

783,74 932,65 - - 
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T non-
casnici 
1 

Tariful diferențiat pentru colectarea 
separată și transportul separat al 
deșeurilor reziduale din deșeuri 
similare provenind de la utilizatorii 
non-casnici  

374,99 446,23 - - 

T non-
casnici 
2 

Tariful diferențiat pentru colectarea 
separată și transportul separat al 
deșeurilor reciclabile din deșeuri 
similare provenind de la utilizatorii 
non-casnici 

765,59 911,05 - - 

T 3  Tariful pentru colectarea, 
transportul și depozitarea deșeurilor 
din activități din 
construcții/desființări/amenajări 
provenind de la utilizatori casnici 
(inclusiv asociații de 
locatari/proprietari) pe bază de 
comandă și contract individual 
încheiat cu Operatorul 

249,86 297,34 174,90 297,34 

T4  Tariful pentru colectarea, 
transportul și depozitarea deșeurilor 
din activități din 
construcții/desființări/amenajări 
provenind de la utilizatori/generatori 
non-casnici pe bază de comandă și 
contract individual încheiat cu 
Operatorul 

179,13 255,89 125,39 149,21 

T5 Tariful pentru colectarea, 
transportul și depozitarea și 
valorificarea deșeurilor voluminoase 
provenind de la utilizatori/generatori 
casnici (inclusiv asociații de 
locatari/proprietari) pe bază de 
comandă și contract individual 
încheiat cu Operatorul 

403,74 480,45 141,34 168,20 

T6  Tariful pentru colectarea, 
transportul, depozitarea și 
valorificarea deșeurilor voluminoase 
provenind de la utilizatori/generatori 
non-casnici pe bază de comandă și 
contract individual încheiat cu 
Operatorul 

375,93 447,36 131,58 156,58 

T7 Tariful pentru colectarea, 
transportul și depozitarea deșeurilor 
abandonate 

- - 224,59 267,26 

T8 Tariful pentru colectarea separată a 
deșeurilor vegetale provenind de la 
UTILIZATORII CASNICI și 
transportul separat la facilități 
tehnologice de tratare pe bază de 
comandă și contract individual 
încheiat cu Operatorul 
(TARIF/SAC) 

6,03 7,18 - - 
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Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud 
nr.343/15.12.2020, domnului Moldovan Grigore-Florin, administratorul public 
al Județului Bistrița-Năsăud i-a fost delegată calitatea de reprezentant al 
Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a 
Deșeurilor Municipale în Județul Bistrița-Năsăud, în temeiul art.175 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare.  

Potrivit art.8 alin.(3) lit.k) din Legea serviciilor comunitare de utilități 
publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „în 
exercitarea competențelor şi atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități 
publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice şi adoptă hotărâri în 
legătură cu aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor, 
după caz, în condiţiile legii speciale, cu respectarea normelor 
metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de 
reglementare competente.” 

Totodată, conform prevederilor art.10 alin.(5) din Legea serviciilor 
comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Unitățile Administrativ Teritoriale pot mandata 
Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară având ca scop serviciile de utilități 
publice, în condițiile stabilite prin actul constitutiv şi statutul asociației, să 
exercite, în numele şi pe seama lor, atribuțiile, drepturile şi obligațiile 
prevăzute la art.8 alin.(3) din același act normativ. Exercitarea atribuțiilor, 
drepturilor şi obligațiilor prevăzute la art.8 alin.(3) lit.k) este condiționată de 
primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităților deliberative 
ale unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației. 

De asemenea, Statutul actualizat al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în 
Județul Bistrița-Năsăud, prevede la art.16 alin.(4) lit.h) și art.21 alin.(1) faptul 
că hotărârile adunării generale privind aprobarea stabilirii, ajustării sau 
modificării taxelor, prețurilor și tarifelor, după caz, în condiții speciale, cu 
respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de 
autorităților de reglementare competente, nu pot fi votate de reprezentanții 
asociaților decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin 
hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.  

Anterior supunerii adoptării de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud 
proiectul de hotărâre va fi supus transparenței decizionale, conform 
prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată. 
 

Având în vedere cele prezentate și în conformitate cu prevederile art.240 
alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, care dispun că aprecierea necesității și oportunitatea adoptării 
actelor administrative aparțin exclusiv autorităților deliberative, propunem 
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inițierea Proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special, 
reprezentantului Județului Bistriț-Năsăud în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea 
Integrată a Deșeurilor Municipale în Județul Bistrița-Năsăud, să 
voteze, pentru modificarea tarifelor prevăzute în Contractul de 
concesiune nr.1277/2018. 
 
 
 
 
 

   ȘEF BIROU, 
Luminița Borșa 
 
 
 

 
 
 
 
 
Întocmit : LB/AMV/2 ex 



CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD 
ARHITECT ȘEF 
DIRECȚIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE LOCALĂ   
Nr.IV/5191 din 07.03.2022 
 

RAPORT 
asupra Proiectului de hotărâre privind acordarea mandatului special, 
reprezentantului Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a 
Deșeurilor Municipale în Județul Bistrița-Năsăud să voteze, pentru 

modificarea tarifelor prevăzute în Contractul de concesiune 
nr.1277/2018 

 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.IX/5184 din 07.03.2022 al Vicepreşedintelui 

Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;  
- adresa nr.550 din 17.02.2022 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr.IV/3823 din 17.02.2022, prin 
care s-a transmis Nota de fundamentare nr.4 din 10.02.2022, Raportul de analiză a 
fișelor de fundamentare a tarifelor diferențiate nr.3 din 10.02.2022 și alte 
documente aferente; 

- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică; 

- prevederile art.8 alin.(3) lit.k), art.9 alin.(2), art.10 alin.(5) și art.43 alin.(4), 
alin.(5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.6 alin.(1) lit.l), art.25, art.26 alin.(5), alin.(8) și art.27 din 
Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.17 alin.(5) lit.a), lit.f), lit.g), lit.j) și lit.k)  din Ordonanța de 
urgență nr.92/2021 privind regimul deșeurilor; 

   - prevederile Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.109/2007 privind aprobarea 
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 
activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor; 

-  prevederile art.16 alin.(4) lit.h) și art.21 alin.(1) din Statutul actualizat al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor 
Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud; 

-  prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud 
nr.343/2020 privind delegarea calității de reprezentant al Județului Bistrița-Năsăud 
în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul 
Bistriţa-Năsăud, domnului Moldovan Grigore-Florin, administratorul public al 
Județului Bistrița-Năsăud; 

-  prevederile Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin 
concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, 
transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase 
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din deșeuri menajere și managementul stațiilor de transfer și al centrelor de 
colectare din județul Bistrița-Năsăud, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul 
Bistriţa-Năsăud, în calitate de concedent, și societatea SUPERCOM S.A. București, în 
calitate de concesionar, modificat și completat, prin Actele adiţionale nr.1/2019, 
nr.2/2019, nr.3/2020 și nr.4/2021. 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(3) și alin.(4), art.173 alin.(1) lit.d), lit.f), 
alin.(5) lit.i), lit.m), art.175, art.182 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, a fost inițiat Proiectul de hotărâre privind acordarea 
mandatului special, Administratorului Public al Județului Bistrița-Năsăud, să voteze, 
pentru modificarea tarifelor prevăzute în Contractul de concesiune nr.1277/2018. 

Prin adresa nr.550 din 17.02.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-
Năsăud cu nr.IV/3823 din 17.02.2022 și Nota de fundamentare nr.4 din 
10.01.2022, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată 
a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud, la propunerea operatorului SC 
Supercom SA București, solicită consiliului județean adoptarea unei hotărâri privind 
acordarea mandatului special, reprezentantului Județului Bistrița-Năsăud în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea 
Integrată a Deșeurilor Municipale în Județul Bistrița-Năsăud, să voteze, pentru 
modificarea tarifelor prevăzute în Contractul de concesiune nr.1277/2018. În acest 
sens, se propun modificări ale tarifelor pentru deșeurile reciclabile, respectiv 
deșeuri reziduale, colectate de la utilizatorii casnici din mediul urban și rural, 
precum și de la utilizatorii non casnici, acestea fiind prevăzute în Fișele de 
fundamentare întocmite de operator. 

Fișele de fundamentare și memoriile justificative transmise de Operator au 
fost supuse analizei în cadrul aparatului de specialitate al ADI Deșeuri Bistrița-
Năsăud. În urma analizei efectuate de către aparatul tehnic al Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în 
județul Bistrița-Năsăud, pe baza documentației puse la dispoziție de către 
operatorul SC Supercom SA București, a fost întocmit Raportul de analiză a fișelor 
de fundamentare a tarifelor diferențiate nr.3 din 10.02.2022, care constată 
veridicitatea celor înscrise în memoriul tehnico-economic justificativ și 
corectitudinea calculațiilor care au stat la baza determinării tarifelor. Astfel, s-a 
constatat că solicitările formulate de către operatorul SC Supercom SA București au 
fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului Autorității Naționale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr.109/2007 privind 
aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 
pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, tarif prezentat, 
prin raportare la tariful practicat în prezent de către SC Supercom SA, rezultând 
exclusiv ca urmare a actualizării prețurilor, a actualizării parametrilor reali de 
consum prin raportare la noile cantități de deșeuri colectate separat. 

Metodologia analizei a urmărit urmatoarele principii economico-financiare: 
 - conservarea tuturor elementelor de cost constituente ale tarifului inițial; 
- actualizarea cantităţilor de deșeuri municipale în cazul refundamentării 

noilor tarife; 
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- includerea în tarife a costurilor aferente noilor investiții (în special pentru 
dimensionarea parcului auto), care, în prețuri unitare, să fie cuprinse în prețurile 
pieței; 

- costurile financiare ale investiției operatorului să fie la nivelul altor 
operațiuni similare în piața de capital din Romania; 

- corelarea datelor din fișele de fundamentare cu cele prezentate în memoriul 
tehnico-economic justificativ al delegatului-concesionar. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile din Regulamentul de 
salubrizare, și ca urmare a numeroaselor solicitări din partea utilizatorilor, s-a impus 
fundamentarea unui nou tarif, respectiv: Tariful 8 - Tariful pentru colectarea 
separată a deșeurilor vegetale provenind de la utilizatorii casnici și transportul 
separat la facilități tehnologice de tratare pe bază de comandă și contract individual 
încheiat cu Operatorul (tarif/sac). Acest tarif este aferent activității de colectare a 
deșeurilor vegetale și va fi aplicabil pentru rumegușul, iarba rezultată din tunderea 
gazonului și crengile de la utilizatorii persoane fizice, în afara campaniilor gratuite 
de colectare a deșeurilor vegetale. Această activitate va fi prestată de către 
Operator, la cererea utilizatorului, contra-cost, la noul tarif fundamentat. 
 Potrivit art.10 alin.(5) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile 
administrativ-teritoriale pot mandata asociaţiile de dezvoltare intercomunitară 
având ca scop serviciile de utilităţi publice, în condiţiile stabilite prin actul constitutiv 
şi statutul asociaţiei, să exercite, în numele şi pe seama lor, atribuţiile, drepturile şi 
obligaţiile prevăzute la art.8 alin.(3) […]. Exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi 
obligaţiilor prevăzute la art.8 alin.(3) lit.k), aprobarea stabilirii, ajustării sau 
modificării preţurilor şi tarifelor, după caz, în condiţiile legii speciale, cu respectarea 
normelor metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de 
reglementare competente este condiţionată de primirea în prealabil a unui mandat 
special din partea autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale 
membre ale asociaţiei. 

De asemenea, conform art.43 alin.(4) din actul normativ sus-menționat, 
stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor serviciilor de utilităţi publice 
se fac cu respectarea metodologiilor elaborate de autorităţile de reglementare 
competente, iar potrivit alin.(5), preţurile şi tarifele pentru plata serviciilor de 
utilităţi publice se propun de operatori şi se stabilesc, se ajustează sau se modifică 
prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ori, 
după caz, ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de 
utilităţi publice, în condiţiile legilor speciale, cu respectarea metodologiilor elaborate 
de autoritatea de reglementare competentă. 

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.343/2020, 
domnului Moldovan Grigore Florin, administratorul public al județului, i-a fost 
delegată calitatea de reprezentant al Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală 
a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea 
Integrată a Deșeurilor Municipale în Județul Bistrița-Năsăud. 

Din coroborarea art.20 alin.(1) și art.21 alin.(1) din Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Minicipale în 
Judeţul Bistriţa-Năsăud, aprobat prin Hotărârea Adunării generale a ADI Deșeuri 
nr.14/2021, reiese faptul că membrii asociați (autoritățile deliberative) pot mandata 
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asociațiile de dezvoltare intercomunitară având obiect de activitate serviciile de 
utilitate publică, în temeiul Legii nr.51/2006 și în condițiile stabilite prin Actul 
Constitutiv și Statutul asociației, să adopte, în cadrul ședințelor adunării generale a 
asociației hotărâri cu privire la stabilirea unei politici a tarifelor coerente la nivelul 
întregii arii a proiectului, aprobarea tarifelor pentru colectarea deșeurilor, 
transportul și depozitarea la punctele/stațiile de transfer, iar hotărârea adoptată în 
acest sens nu poate fi votată de reprezentanții asociaților decât în baza unui 
mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărârea autorității deliberative a 
asociatului al cărui reprezentant este. 

 Prin urmare, conform dispozițiilor legale și statutare în vigoare, aprobarea 
modificării tarifelor serviciului de salubrizare se realizează prin hotărârea Adunării 
Generale a Asociaților din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud, în baza 
mandatului special acordat de către fiecare UAT membru al asociației, prin hotărâre 
de consiliu local/consiliu județean. 

Anterior adoptării de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, proiectul de 
hotărâre va fi supus transparenţei decizionale conform prevederilor art.7 din Legea 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.  

 
         Față de cele prezentate, constatăm că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru 
ca Proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special, 
reprezentantului Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a 
Deșeurilor Municipale în Județul Bistrița-Năsăud să voteze, pentru 
modificarea tarifelor prevăzute în Contractul de concesiune 
nr.1277/2018, să fie supus transparenței decizionale.        
 

 
   ARHITECT-ȘEF,                 DIRECTOR EXECUTIV, 

    CRISTINA ANNAMARIA     ELENA BUTTA 
   FARCAȘ-ROTARIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Alina Mariana Vlasiu, consilier superior/1 ex. _________ 
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CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD 
ARHITECT ȘEF 
BIROUL MEDIU, TRANSPORT JUDEȚEAN                                                              
Nr.IVA/5168/07.03.2022 
     
 
              Se aprobă, 
                                                                                     VICEPREȘEDINTE 
     Camelia Tabără 
 
 

STUDIU DE IMPACT 
 

Secțiunea 1 
Titlul actului normativ 

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea mandatului special, reprezentantului 
Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în Județul 
Bistrița-Năsăud, să voteze, pentru modificarea tarifelor prevăzute în Contractul 

de concesiune nr.1277/2018 
Secțiunea a 2-a 

Motivele emiterii proiectului de hotărâre 

1. Descrierea situației actuale În data de 06.12.2018, între Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a 
Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud, în 
calitate de Concedent (Delegatar) și S.C. Supercom S.A. 
București, în calitate de Concesionar (Operator), s-a 
încheiat Contractul de concesiune nr.1277/06.12.2018 
privind delegarea prin concesiune a serviciului public de 
salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, 
depozitare și transfer  al deșeurilor municipale inclusiv 
deșeuri periculoase din deșeuri menajere și 
managementul stațiilor de transfer și al centrelor de 
colectare din județul Bistrița-Năsăud. 
Contractul de concesiune nr.1277/06.12.2018 a fost 
modificat prin Actul adițional nr.1 din data de 04.03.2019 
și Actul adițional nr.2 din data de 12.12.2019, Actul 
adițional nr.3 din data de 24.07.2020, și Actul adițional 
nr. 4/din data de 14.04.2021.       
Prin adresa nr. 550/17.02.2022, înregistrată la Consiliul 
Județean Bistrița-Năsăud cu nr. IV/3823/17.02.2022, 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în Județul 
Bistrița-Năsăud a comunicat următoarele documente: 
-    Adresa Operatorului SC Supercom SA București nr. 
1629/14.02.2022, înregistrată la sediul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată 
a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud cu 
nr.374/07.02.2022 și completată cu adresa 
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nr.1727/08.02.2022, înregistrată la sediul Asociației cu nr. 
381/08.02.2022; 
- Raportul de analiză a fișelor de fundamentare a 
tarifelor diferențiate nr. 3/10.02.2022 a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată 
a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud; 
-   Nota de fundamentare nr.4/10.02.2022, a Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea 
Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-
Năsăud, și Anexa nr.1 la Nota de fundamentare 
nr.4/10.02.2022; 
Prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean Bistrița-
Năsăud nr.343/15.12.2020, a fost desemnat ca 
reprezentant al Județului Bistrița-Năsăud în cadrul 
Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a 
Deșeurilor Municipale în Județul Bistrița-Năsăud, domnul 
Grigore Florin Moldovan - Administratorul Public al 
Județului Bistrița-Năsăud. 

2.  Schimbări preconizate Pentru respectarea cadrului legal al Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată 
a Deșeurilor Municipale în Județul Bistrița-Năsăud, la 
propunerea operatorului SC Supercom SA București, 
supune spre aprobare tarife distincte pentru deșeurile 
reciclabile, respectiv cele reziduale, pentru utilizatorii 
casnici din mediul urban și rural și  pentru utilizatorii non 
casnici, acestea fiind prevăzute în Fișele de fundamentare 
întocmite în conformitate cu Ordinul nr. 109/2007 al 
Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea 
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activitățile specifice 
serviciului de salubrizare a localităților. 
În urma analizei efectuate de către aparatul tehnic al 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul 
Bistrița-Năsăud, pe baza documentației puse la dispoziție 
de către operatorul SC Supercom SA București, a fost 
întocmit Raportul de analiză a fișelor de fundamentare a 
tarifelor diferențiate nr. 3/10.02.2022 al Asociației, care 
constată veridicitatea celor înscrise în memoriul tehnico-
economic justificativ și corectitudinea calculațiilor care au 
stat la baza determinării tarifelor, astfel că solicitările 
formulate de către operatorul  SC Supercom SA București 
au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului 
Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice nr.109/2007, iar variația 
noului tarif prezentat, prin raportare la tariful practicat în 
prezent de către SC Supercom SA, rezultă exclusiv ca 
urmare a actualizării prețurilor, a actualizării parametrilor 
reali de consum prin raportare la noile cantități de deșeuri 
colectate separat. 
De asemenea, în conformitate cu prevederile din 
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Regulamentul de salubrizare, și ca urmare a 
numeroaselor solicitări din partea utilizatorilor, s-a impus 
fundamentarea unui nou tarif, respectiv: Tariful 8- Tariful 
pentru colectarea separată a deșeurilor vegetale 
provenind de la UTILIZATORII CASNICI și transportul 
separat la facilități tehnologice de tratare pe bază de 
comandă și contract individual încheiat cu Operatorul 
(tarif/sac). Acest tarif este aferent activității de colectare 
a deșeurilor vegetale și va fi aplicabil pentru rumegușul, 
iarba rezultată din tunderea gazonului și crengile de la 
utilizatorii persoane fizice, în afara campaniilor gratuite de 
colectare a deșeurilor vegetale. Această activitate va fi 
prestată de către Operator, la cererea utilizatorului, pe 
bază de contract comandă, contra-cost, la noul tarif 
fundamentat. 
Astfel, s-a verificat  și constatat faptul că toate cele 8 
categorii de tarife ofertate au fost fundamentate conform 
solicitării delegatarului prin următorul algoritm de calcul: 
- Urmărirea tuturor elementelor de costuri operaționale 
din Memoriul tehnico-economic justificativ, comparativ cu 
elementele de cost din Propunerea financiară și din Actul 
adițional nr. 2 la Contractul de concesiune nr. 1277/2018; 
- Refundamentarea distinctă a tarifelor conform cerințelor 
legislative; 
- Cuprinderea tuturor investițiilor solicitate de Autoritatea 
contractantă. 
Pe cale de consecință, noile tarife rezultate şi propuse 
spre aprobare sunt următoarele: 
Tarif 1 – casnici (persoane fizice) URBAN – tarif 
diferențiat pentru colectarea separată și 
transportul separat al deșeurilor REZIDUALE: 
298,46 lei/tonă, fără TVA; 
Tarif 2 – casnici (persoane fizice) URBAN – 
diferențiat pentru colectarea separată și 
transportul separat al deșeurilor RECICLABILE: 
792,15 lei/tonă, fără TVA; 
Tarif 1 – casnici (persoane fizice) RURAL - tarif 
diferențiat pentru colectarea separată și 
transportul separat al deșeurilor REZIDUALE: 
301,39 lei/tonă, fără TVA; 
Tarif 2 – casnici (persoane fizice) RURAL - 
diferențiat pentru colectarea separată și 
transportul separat al deșeurilor RECICLABILE: 
783,74 lei/tonă, fără TVA; 
Tarif 1 – non-casnici (ag. ec./instituții publice) 
RURAL+URBAN - tarif diferențiat pentru 
colectarea separată și transportul separat al 
deșeurilor REZIDUALE: 374,99 lei/tonă, fără TVA; 
Tarif 2 – non-casnici (ag. ec./ instituții publice) 
RURAL+ URBAN - tarif diferențiat pentru 
colectarea separată și transportul separat al 
deșeurilor RECICLABILE: 765,59 lei/tonă, fără 
TVA; 
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Tarif 3- colectarea, transportul și depozitarea 
deșeurilor din activități din construcții/ 
desființări/ amenajări provenind de la 
UTILIZATORI CASNICI (inclusiv asociații de 
locatari/ proprietari) pe bază de comandă și 
contract individual încheiat cu Operatorul: 249,86 
lei/ tonă, fără TVA sau 174,90 lei/mc, fără TVA; 
Tarif 4- colectarea, transportul și depozitarea 
deșeurilor din activități din construcții/ 
desființări/ amenajări provenind de LA 
UTILIZATORI/GENERATORI NON-CASNICI pe 
bază de comandă și contract individual încheiat cu 
Operatorul: 179,13 lei/tonă, fără TVA sau 125,39 
lei/mc, fără TVA; 
Tarif 5- colectarea, transportul și depozitarea și 
valorificarea deșeurilor voluminoase provenind de 
la UTILIZATORI CASNICI (inclusiv asociații de 
locatari /proprietari) pe bază de comandă și 
contract individual încheiat cu Operatorul: 403,74 
lei/tonă, fără TVA sau 141,34 lei/mc, fără TVA; 
Tarif 6- colectarea, transportul și depozitarea și 
valorificarea deșeurilor voluminoase provenind de 
LA UTILIZATORI/GENERATORI NON-CASNICI pe 
bază de comandă și contract individual încheiat cu 
Operatorul: 375,93 lei/tonă, fără TVA sau 131,58 
lei/mc, fără TVA; 
Tarif 7- colectarea, transportul și depozitarea 
deșeurilor abandonate: 224,59 lei/mc, fără TVA; 
Tarif 8- colectarea separată a deșeurilor vegetale 
provenind de la UTILIZATORII CASNICI și 
transportul separat la facilități tehnologice de 
tratare pe bază de comandă și contract individual 
încheiat cu Operatorul: 6,03 lei/sac fără TVA. 
  

3. Alte informații - 
Secțiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de hotărâre 

1. Impactul macro – economic - 
2. Impactul asupra mediului de 
afaceri 

- 

3. Impactul social - 

4. Impactul asupra mediului - 
5. Alte informații - 

Secțiunea  a 4-a 
Impactul financiar al proiectului de hotărâre 

 asupra bugetului Consiliului Județean Bistrița-Năsăud 

1. Modificări ale veniturilor 
bugetare 

- 

2. Modificări ale cheltuielilor - 
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bugetare 
3. Alte informații - 

Secțiunea  a 5-a 
Efectele proiectului de hotărâre asupra altor acte normative 

1. Măsuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de hotărâre: 
a) Acte normative în vigoare, 
ce vor fi modificate sau 
abrogate, ca urmare a intrării în 
vigoare a proiectului de 
hotărâre 
b) Acte normative ce 
urmează a fi elaborate în 
vederea implementării noilor 
dispoziții 

- 

2. Alte informații - 

Secțiunea  a 6-a 
Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului 

 de hotărâre 
 

Nu este cazul.  
Secțiunea  a 7-a 

 
Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului 

de hotărâre 
1.Informarea societății civile cu 
privire la necesitatea elaborării 
proiectului de hotărâre 
 

Pentru proiectul de hotărâre cu caracter normativ se 
îndeplinește procedura privind transparența decizională în 
administrația publică, prevăzută de Legea nr.52/2003, 
urmând a se întocmi anunțul de supunere la transparența 
decizională a proiectului de hotărâre și a se publica pe 
site-ul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud 
www.portalbn.ro la secțiunea Transparență decizională. 

2. Alte informații - 
Secțiunea  a 8-a 

 
Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în 
aplicare a proiectului de 
hotărâre de către Consiliul 
Județean Bistrița-Năsăud, 
înființarea de noi organisme sau 
extinderea competențelor 
instituțiilor existente 

Nu este cazul. 

2. Alte informații - 
 
 

 

http://www.portalbn.ro/
http://www.portalbn.ro/
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Având în vedere aspectele menționate anterior, am elaborat prezentul 
Studiu de impact privind Proiectul de hotărâre privind acordarea 
mandatului special, reprezentantului Județului Bistrița-Năsăud în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în Județul 
Bistrița-Năsăud, să voteze, pentru modificarea tarifelor prevăzute în 
Contractul de concesiune nr.1277/2018. 
 
 
 

          Arhitect șef,                                        Șef birou,      
   Cristina Annamaria Farcaș-Rotariu                Luminița Borșa 
          
 
 

 
 
 
 
 
 
Luminița Borșa/Alina Mariana Vlasiu/1 ex. 
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