
 

 

Nr. înreg. _________/_____________        
 
 

REFERAT DE APROBARE 
pentru aprobarea Raportului de specialitate privind analiza fundamentării 

modificării nivelului tarifului de depozitare propus de S.C. ECO BIHOR S.R.L. pentru 
activitatea de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale și reziduurilor 

prestată în cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor-Leț  
 

Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România s-a angajat să asigure 
conformarea a mai multor obligații cum ar fi: reducerea depozitării a cantităților deșeurilor 
biodegradabile municipale (Directiva 199/31/CE privind depozitele de deșeuri), reciclarea 
și valorificarea deșeurilor din ambalaje (Directiva 94/62/Ce privind ambalajele și deșeurile 
din ambalaje), respectiv pregătirea pentru reutilizarea și reciclarea deșeurilor municipale 
(Directiva 2008/98/Ce privind deșeurile). 

În cazul în care România nu respectă termenele de conformare, Curtea Europeană de 
Justiție poate dispune aplicarea de penalități, care vor fi recuperate în final de la UAT-uri, 
întrucât aceștia au obligațiile de a îndeplini cele asumate de România, astfel cum sunt 
reglementate prin Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea serviciului de salubrizare a 
localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor. 

Pentru sprijinirea României în vederea conformării cu directivele europene, Uniunea 
Europeană a alocat fonduri europene pentru realizarea proiectelor privind sistemele de 
management al deșeurilor, iar pentru utilizarea resurselor financiare disponibile, a fost 
creat un cadru instituțional adecvat pentru gestionarea în comun a infrastructurii aferente 
și a serviciilor de operare a SMID-urilor prin crearea asociațiilor de dezvoltare 
intercomunitare. 

Prin Hotărârea nr. 175 din 2009 s-a aprobat asocierea Municipiului Târgu Secuiesc cu 
alte unități administrativ-teritoriale în vederea înființării Asociației de dezvoltare 
intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”. 

Asociația de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al 
Deșeurilor în județul Covasna” a fost înregistrată în Registrul asociaților și fundațiilor în 
anul 2010. 

Conform prevederilor contractului de asociere, ale actului constitutiv, precum și ale 
statutului, Asociația de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al 
Deșeurilor în județul Covasna” are anumite obligații cu privire la delegarea serviciului de 
salubrizare pentru activitățile de sortare a deșeurilor municipale, organizarea prelucrării, 
neutralizării și valorificării materiale a deșeurilor, depozitarea controlată a deșeurilor 
municipale și administrarea depozitului de deșeuri și a stației de transfer a deșeurilor, în 
raport cu dispozițiile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind prestarea serviciilor de 
utilități publice la nivel local și a Legii nr. 101/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare.  



 

 

În baza obligațiilor asumate, respectiv în urma licitației publice s-a semnat Contractul 
de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul 
Covasna nr. 128/28.04.2017 cu operatorul economic S.C. ECO BIHOR S.R.L. Prestarea 
activităților au început la data de 09.10.2017. Activitățile care se prestează în cadrul 
Centrului de Management Integrat al Deșeurilor –Leț/ Boroșneu Mare sunt: transferul și 
sortarea deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat, transferul și 
tratarea aerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalații de compostare, precum și 
transferul și eliminarea, prin depozitare, a deșeurilor reziduale și reziduurilor. 

Până în prezent Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și 
depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017 a avut mai multe modificări. 

În ultima perioadă au intervenit mai multe modificări legislative fundamentale  prin 
adoptarea O.U.G. nr.133/2022 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 92/2021 
privind regimul deşeurilor, a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, 
precum și prin abrogarea Ordinului ANRS nr.109/2007 și aprobarea Ordinul Autorității 
Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 640/2022 
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 
pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru 
gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare. 

În același timp aceste acte normative abordează o altă modalitate de aprobare a 
tarifelor, la care trebuie să se conformeze toți operatorii de salubrizare. 

În mod obligatoriu toate tarifele de salubrizare se exprimă și în lei/persoană/lună în 
cazul utilizatorilor casnici și lei/mc în cazul utilizatorilor non casnici.  

În baza art. 28^8 alin. (4), (5) și (6) din Legea serviciului de salubrizare a localităților 
nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare Asociația de 
dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul 
Covasna”, a întocmit un Raport de specialitate, care a fost înaintat prin adresa nr. 
515/24.11.2022, prin care s-a analizat solicitarea S.C. ECO BIHOR S.R.L. nr. 
598/10.11.2022, înregistrată la Asociația de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat 
de Management al Deșeurilor în județul Covasna” sub nr. 508/11.11.2022, însoțită de 
documentația justificativă aferentă, referitor la modificarea tarifului de depozitare pentru 
activitatea de transfer și eliminarea, prin depozitare, a deșeurilor reziduale și reziduurilor 
prestată în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și 
depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017 încheiat în numele și pe seama 
unităților teritorial-administrative, membrii ai asociației. 

Cererea se întemeiază pe art. 36 alin (1) din Ordinul Autorității Naționale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 640/2022. 

Prestarea activităților și cantitățile aferente au fost monitorizate lunar, trimestrial și 
anual de către aparatul tehnic al Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat 
de Management al Deșeurilor în județul Covasna”. De-a lungul celor cinci ani de activitate 
nu au fost constatate deficiențe semnificative în activitatea de operare a Centrului de 
Management Integrat al Deșeurilor în Județul Covasna.  

Din Raportul sumar privind cantitățile, extras din softul operatorului, atașat 
prezentei, rezultă cantitățile de deșeuri reale, avute în 12 luni, respectiv 01 octombrie 2021 
– 30 septembrie 2022.  



 

 

Pe baza cantităților efective intrate în depozit, respectiv 45.036 tone de deșeuri, se  
preconizează o creștere ușoară pentru următoarele 12 luni.  

La justificarea modificărilor se are în vedere: creșterea indicelor prețurilor de consum 
pentru servicii în perioada octombrie 2021- septembrie 2022, valoarea prețului energiei 
electrice, a combustibilului și al lubrifianților.  

S-a luat în considerare și faptul că, valoarea redevenței trebuie actualizată în fiecare 
an cu indicele prețurilor de consum. Valoarea ICP pentru perioada octombrie 2021 - 
septembrie 2022 a fost utilizată pentru indexarea redevenței datorate de operatorul S.C. 
Eco Bihor S.R.L. Consiliului Județean Covasna, conform art. 11 alin. (7) din contractul de 
delegare, redevența datorată anual crescând astfel de la 783.864 lei la 843.045,89 lei. 

La partea de cheltuieli se propune o creștere de 13,68 %. Această creștere nu 
depășește nivelul indicelor prețurilor de consum, în perioada octombrie 2021 - septembrie 
2022. Operatorul valorifică atât deșeurile reciclabile cât și cele rezultate în urma procesului 
de compostare. Atât în cazul activității de sortare cât și în cazul operării stației de 
compostare se menține tariful de 0 lei, întrucât veniturile acoperă cheltuielile.  

Conform Raportului prin care s-a analizat din punct de vedere tehnic și economic, în 
baza art. 28^8 alin. (4), (5) și (6) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 
101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicitarea operatorului 
aceasta este fundamentată, justificată, și sunt îndeplinite cerințele legale și se propune 
majorarea tarifului de depozitare la prețul de 127,11 lei/tonă, plus T.V.A., fiind o 
creștere care este aproape de nivelului ratei inflației. 

Se menționează că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, tariful de 
depozitare nu include contribuția de economie circulară. Delegatarul a evidențiat distinct 
în Fișa de fundamentare valoarea contribuției de economie circulară (80 lei/tonă).  

Întrucât art. 28^8 alin. (11) din Legea nr. 101/2006 și art. 63 alin. (3) din O. ANRSC 
nr. 640/2022 reglementează că, în situaţia în care autorităţile deliberative ale 
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale nu se pronunţă asupra hotărârilor 
privind acordarea mandatelor speciale prevăzute în termen de 30 de zile de la primirea 
solicitării, se prezumă că unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale au acceptat tacit 
proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor, astfel procedura de transparență 
decizională prevăzută de Legea nr. 52/2003, se organizează cu încadrarea în termenul de 
30 de zile. 

Având în vedere cele de mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre pentru 
aprobarea Raportului de specialitate privind analiza fundamentării modificării nivelului 
tarifului de depozitare propus de S.C. ECO BIHOR S.R.L. pentru activitatea de eliminare, 
prin depozitare, a deșeurilor reziduale și reziduurilor prestată în cadrul Centrului de 
Management Integrat al Deșeurilor-Leț. 

 
    PRIMAR 

           Bokor Tiberiu 
 
 
 
Târgu Secuiesc, la 25 noiembrie 2022 


