
                      ROMÂNIA                                                                        

JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD                                                  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

                    PARVA 

 
HOTĂRÂRE 

Privind solicitarea  operatorul S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. de modificare a tarifelor aferente 

Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița – Năsăud, respectiv activitatea de precolectare, colectare 

transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, 

cu excepția celor cu regim special: 

Tarif 1 – persoane fizice urban 

Tarif 2 – persoane fizice rural 

 
 Având în vedere : 

     - Adresa nr.444 din 23.02.2016 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a 

deșeurilor municipale în județul Bistrița – Năsăud; 

Expunerea de motive nr.662 din 29.02.2016 a primarului comunei Parva, domnul Strugari Ioan; 

Raportul nr. 661 întocmit de viceprimarul comunei Parva, domnul Calus Toader-Vasile; 

    - Anuntul nr.706 din 02.03.2016 si procesul-verbal nr.707 din 02.03.2016 de afisare a proiectului de hotarare, la 

sediul Primariei din comuna Parva nr.126; 

Avizul de specialitate nr. 1209 din 25.04.2016 al Comisiei Studii,Activitati Economico-Financiare si Administrareaa 

Domeniului Public si Privat al Comunei,Amenajarea Teritoriului si Urbanism al Comisiei Invatamant,Sanatate si 

Familie, Activitati Social-Culturale, Cultura, Culte, Servicii Publice si Comert, Protectia Mediului si Turism, al 

Comisiei pentru administratia publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinei publice, respectarea drepturilor 

si libertatea cetatenilor, agricultura-silvicultura;     

Prevederile art. 18.1 din Contractul de Concesiune nr. 187 din 17.02.2015, potrivit căruia “Tarifele se propun de 

către Operator și se stabilesc, se ajustează sau se modifică prin hotărâri ale Delegatarului (…)”. 

Cererea de modificare a tarifelor nr. 344 din 15.01.2016, înregistrată la sediul A.D.I. Deșeuri Bistrița –Năsăud sub 

nr. 78 din 15.01.2016 anexat căreia se regăsesc Fișele de fundamentare pe elemente de cheltuieli împreună cu 

Memoriul tehnico-economic, întocmite conform Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007; 

Informarea nr. 31 din 19.02.2016 a aparatului tehnic al Asociației privind solicitarea  operatorul S.C. Vitalia Servicii 

pentru Mediu S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița – Năsăud, 

respectiv activitatea de precolectare, colectare transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor 

toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special:Tarif 1 – persoane fizice urban; Tarif 2 – 

persoane fizice rural. 

 
În baza prevederilor: 

- art. 10 lit. b), art. 17 alin. (2) lit. c), art. 20 alin.(1) lit. o) și lit. q), art. 21 alin.(1)  din Statutul actualizat al A.D.I 

Deșeuri Bistrița – Năsăud 

- art. 6 alin. (1) lit. l), art. 26 alin. (5) din Legea 101/2006 – Legea serviciului de salubrizare a localităților, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

- art. 43 alin. (4), alin. (5) din Legea 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități publice; 

     - art. 7, alin. (2) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația public, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 7 din Ordinul A.N.R.S.C nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților; 

 În temeiul prevederilor art. 36. alin. 6 lit. a) pct. 14. art. 37. şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 

 Art.1. respinge solicitarea Operatorului S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. de modificarea tarifelor 

aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița – Năsăud, respectiv activitatea de precolectare, colectare 

transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu 

excepția celor cu regim special, prestat de operatorul S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A., în forma prevăzută la 

Anexa 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre . 



Art.2. Se aproba/respinge încheierea Actului adițional nr. 5 la Contractul de Concesiune nr. 187 din 

17.02.2014, în forma prevăzută la Anexa 2, care face parte integrată din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se aproba ratificarea mandatului special acordat de către Președintele Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița –Năsăud domnului director 

executiv Sabin Dragomir Cîmpan, cu privire la semnarea Actului adițional nr. 5 la Contractul de Concesiune nr. 187 

din 17.02.2014, în numele și pe seama Asociației. 

 Art.4 Se aprobă încredinţarea mandatului special Domnului Calus Toader- Vasile în calitate de viceprimar să 

voteze, pe seama şi în numele comunei Parva, aprobarea/respingerea: 

         - Hotărârii adunării generale a A.D.I. Deșeuri Bistrița – Năsăud privind modificarea tarifului aferent Serviciului 

Public de Salubrizare respectiv activitatea de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale și 

managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița – Năsăud și încheierea Actului 

adițional nr. 5 la Contractul de Concesiune nr. 187 din 17.02.2014.  

- ratificarea mandatului special acordat de către Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

gestionarea integrată a deșeurilor municipale în  

județul Bistrița –Năsăud domnului director executiv Sabin Dragomir Cîmpan, cu privire la semnarea Actului adițional 

nr. 5 la Contractul de Concesiune nr. 187 din 17.02.2014, în numele și pe seama localității.  

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri,se încredinţează primarul comunei Parva domnul Strugari 

Ioan: 

Art.6 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică cu : 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud  

           - Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița –

Năsăud. 

Primarul comunei Parva 

Persoana nominalizată la Art.3 din prezenta Hotărâre 

Viceprimarul comunei Parva 

 
Art.7 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi „pentru” din 10 consilieri prezenţi. 

 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

            RUS I. IOAN    

                                                                                    

_______________________                          Aviz de legalitate 

          SECRETAR 

                                                                                                        IOAN CALUS 

                                                                                                      …………………. 

    

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 48 din 25.04.2016. 

 



 
ANEXA 1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Parva nr. 48 din 25.04.2016 

 
Denumire activitate Denumire operație UM  Tarif 

actual 
Tarif propus 

Precolectare, 

colectare transport și 

transfer a deșeurilor 

toxice periculoase din 

deșeurile menajere, cu 

excepția celor cu 

regim special 

Persoane fizice inclusiv 

asociații de 

locatari/proprietari – Zona 

URBAN – Tarif 1 

 
 
Lei/pers/lună 

 
Cu 

TVA 

20% 

 
 
6,6 

 
 
8,49 

Persoane fizice inclusiv 

asociații de 

locatari/proprietari – Zona 

RURAL – Tarif 2 

 
 
Lei/pers/lună 

 
Cu 

TVA 

20% 

 
 
2,86 

 
 
3,25 

 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

            RUS I. IOAN    

                                                                                    

_______________________                          Aviz de legalitate 

          SECRETAR 

                                                                                                        IOAN CALUS 

                                                                                                      …………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 2 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Parva nr.48 din 25.04.2016. 
 

 

ACT ADIȚIONAL NR. 5 

 

la Contractul de Concesiune nr. 187 din 17.02.2014 privind Delegarea prin Concesiune 

a  Serviciului Public de Salubrizare respectiv activitatea de precolectare, colectare și 

transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al 

Centrelor de Colectare din judeţul Bistriţa-Năsăud 

 

Părţile contractante: 

 „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a 

Deșeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud” cu sediul în Municipiul Bistriţa, str. 

Piața Petru-Rareș nr.1, judeţul Bistriţa-Năsăud, telefon/fax 0263/215.191, cod fiscal 

24003861, reprezentată prin Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud, domnul Emil 

Radu MOLDOVAN, prin mandatar Sabin – Dragomir Cîmpan, Director executiv al 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor 

Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud în calitate de Concedent (denumit în continuare şi 

„Delegatar”) pe de o parte, 

 Şi 

 Asocierea „Vitalia Servicii pentru Mediu S.A., S.C. Brantner Servicii Ecologice S.A. 

și S.C. Floricon Salub S.R.L.”, prin lider al asocierii Vitalia Servicii pentru Mediu S.A., cu 

sediul în București, sectorul 1, str. Mr. Gheorghe Șonțu, nr. 10-12, etaj 1, ap.5, camera 4, 

telefon 021/224.13.34, fax 021/224.14.48, număr de înmatriculare J40/21160/2006, codul 

unic de înregistrare 19990081, reprezentată prin Dna. Gabriela Roxana BÂRSAN, având 

funcţia de administrator,prin împuternicit Răzvan George Trocan, în calitate de Concesionar 

(denumit în continuare şi „Operator”) 

de comun acord hotărăsc 

Art. 1 Începând cu data de …………..tarifele de salubrizare  practicate de operatorul S.C. 

Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. în județul Bistrița – Năsăud sunt următoarele: 

 Tarif 1 – persoane fizice urban – 8,49 lei /pers./lună TVA inclus 

 Tarif 2 – persoane fizice rural – 3,24 lei/pers./lună TVA inclus 

Art. 3  Celelalte prevederi ale Contractului rămân nemodificate; 

Art. 4  Prezentul Act adițional a fost încheiat azi ……., în cinci exemplare originale, din 

care doua pentru Delegatar și trei pentru Operator și este parte integrantă din Contractul  de 

Concesiune nr. 187 din 17.02.2014, privind Delegarea prin Concesiune a  Serviciului Public 

de Salubrizare respectiv activitatea de precolectare, colectare și transport al deșeurilor 

municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din judeţul 

Bistriţa-Năsăud; 

Prezentul Act adițional s-a încheiat în temeiul Hotărârii AGA nr. ….. din ………. 

 



Delegatar,                                 Operator, 

                                                                                Asocierea 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară          Vitalia Servicii Pentru Mediu S.A. 

Pentru Gestionarea Integrată a             Brantner Servicii Ecologice  S.A. 

Deșeurilor Municipale în                                        Floricon Salub S.R.L. prin lider al 

Judeţul Bistriţa-Năsăud                                asocierii  Vitalia Servicii Pentru Mediu S.A       

    

    Director executiv,                Administrator, 

Sabin Dragomir CÎMPAN                                              Gabriela Roxana BÂRSAN 

      

 

 

 

 

 

 Contabil, 

Otilia Baciu                                                                              

 

         

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

Vizat juridic, 

Maria Nicoleta Petrar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ROMÂNIA                                                                        

JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD                                                  

PRIMARIA COMUNEI PARV 

Nr. 706 din 02.03.2016 

 
ANUNT 

Privind solicitarea  operatorul S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. de modificare a tarifelor aferente 

Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița – Năsăud, respectiv activitatea de precolectare, colectare 

transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, 

cu excepția celor cu regim special: 

Tarif 1 – persoane fizice urban 

Tarif 2 – persoane fizice rural 

 
 

 Având în vedere : 

     - Adresa nr.444 din 23.02.2016 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a 

deșeurilor municipale în județul Bistrița – Năsăud; 

Expunerea de motive nr.662 din 29.02.2016 a primarului comunei Parva, domnul Strugari Ioan; 

Raportul nr. 661 întocmit de viceprimarul comunei Parva, domnul Calus Toader-Vasile;     

Prevederile art. 18.1 din Contractul de Concesiune nr. 187 din 17.02.2015, potrivit căruia “Tarifele se propun de 

către Operator și se stabilesc, se ajustează sau se modifică prin hotărâri ale Delegatarului (…)”. 

Cererea de modificare a tarifelor nr. 344 din 15.01.2016, înregistrată la sediul A.D.I. Deșeuri Bistrița –Năsăud sub 

nr. 78 din 15.01.2016 anexat căreia se regăsesc Fișele de fundamentare pe elemente de cheltuieli împreună cu 

Memoriul tehnico-economic, întocmite conform Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007. 

Informarea nr. 31 din 19.02.2016 a aparatului tehnic al Asociației privind solicitarea  operatorul S.C. Vitalia Servicii 

pentru Mediu S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița – Năsăud, 

respectiv activitatea de precolectare, colectare transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor 

toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special:Tarif 1 – persoane fizice urban; Tarif 2 – 

persoane fizice rural. 

 
În baza prevederilor: 

- art. 10 lit. b), art. 17 alin. (2) lit. c), art. 20 alin.(1) lit. o) și lit. q), art. 21 alin.(1)  din Statutul actualizat al A.D.I 

Deșeuri Bistrița – Năsăud 

- art. 6 alin. (1) lit. l), art. 26 alin. (5) din Legea 101/2006 – Legea serviciului de salubrizare a localităților, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

- art. 43 alin. (4), alin. (5) din Legea 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități publice 

- art. 7, alin. (2) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația public, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

- art. 7 din Ordinul A.N.R.S.C nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților 

 
 În temeiul prevederilor art. 36. alin. 6 lit. a) pct. 14. art. 37. şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 
Propunem urmatorul proiect de hotarare 

 
 

 Se propune pentru aproba/respinge solicitarea Operatorului S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. de 

modificarea tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița – Năsăud, respectiv activitatea de 

precolectare, colectare transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din 

deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, prestat de operatorul S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A., 

în forma prevăzută la Anexa 1. 

 Se propune pentru aproba/respinge încheierea Actului adițional nr. 5 la Contractul de Concesiune nr. 187 din 

17.02.2014, în forma prevăzută la Anexa 2. 

 
 



Pentru persoanele interesate in vederea imbunatatirii acestui punct pot face propuneri sau sugesti in scris sau 

verbal la doamna PALAGE MARIA – persoana desemnata prin dispozitia primarului comunei Parva 

nr.74/2003,  in termen de la 02.03.2016 – 12.04.2016. 

 
 
Parva la 02.03.2016 

 

Inspector asistent 

PALAGE MARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     ROMÂNIA                                                                        

JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD                                                  

PRIMARIA COMUNEI PARV 

Nr. 707 din 02.03.2016     

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

incheiat azi 02.03.2016 

 

 

 

 

 

     Azi data de mai sus am procedat la afisarea Proiectului de hotarare privind solicitarea  operatorul S.C. Vitalia 

Servicii pentru Mediu S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița – 

Năsăud, respectiv activitatea de precolectare, colectare transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv a 

deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special: 

Tarif 1 – persoane fizice urban 

Tarif 2 – persoane fizice rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parva la 02.03.2016                                                         PALAGE MARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL PARVA              

Nr. 661 din 29.02.2016                                                 
 

R A P O R T 
     privind solicitarea  operatorul S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. de modificare a tarifelor aferente 

Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița – Năsăud, respectiv activitatea de precolectare, colectare 

transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, 

cu excepția celor cu regim special: 

Tarif 1 – persoane fizice urban 

     Tarif 2 – persoane fizice rural  
             
   Subsemnatul Calus Toader- Vasile viceprimarul comunei Parva, judetul Bistrita-Nasaud; 

          
Având în vedere : 

   - Adresa nr.444 din 23.02.2016 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor 

municipale în județul Bistrița – Năsăud; 

    - Anuntul nr.706 din 02.03.2016 si procesul-verbal nr.707 din 02.03.2016 de afisare a proiectului de hotarare, la 

sediul Primariei din comuna Parva nr.126; 

Avizul de specialitate nr. _____ din ______2016 al Comisiei Studii,Activitati Economico-Financiare si 

Administrareaa Domeniului Public si Privat al Comunei,Amenajarea Teritoriului si Urbanism al Comisiei 

Invatamant,Sanatate si Familie, Activitati Social-Culturale, Cultura, Culte, Servicii Publice si Comert, Protectia 

Mediului si Turism, al Comisiei pentru administratia publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinei publice, 

respectarea drepturilor si libertatea cetatenilor, agricultura-silvicultura;     

Prevederile art. 18.1 din Contractul de Concesiune nr. 187 din 17.02.2015, potrivit căruia “Tarifele se propun de 

către Operator și se stabilesc, se ajustează sau se modifică prin hotărâri ale Delegatarului (…)”. 

Cererea de modificare a tarifelor nr. 344 din 15.01.2016, înregistrată la sediul A.D.I. Deșeuri Bistrița –Năsăud sub 

nr. 78 din 15.01.2016 anexat căreia se regăsesc Fișele de fundamentare pe elemente de cheltuieli împreună cu 

Memoriul tehnico-economic, întocmite conform Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007. 

Informarea nr. 31 din 19.02.2016 a aparatului tehnic al Asociației privind solicitarea  operatorul S.C. Vitalia Servicii 

pentru Mediu S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița – Năsăud, 

respectiv activitatea de precolectare, colectare transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor 

toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special:Tarif 1 – persoane fizice urban; Tarif 2 – 

persoane fizice rural. 

În baza prevederilor: 

- art. 10 lit. b), art. 17 alin. (2) lit. c), art. 20 alin.(1) lit. o) și lit. q), art. 21 alin.(1)  din Statutul actualizat al A.D.I 

Deșeuri Bistrița – Năsăud 

- art. 6 alin. (1) lit. l), art. 26 alin. (5) din Legea 101/2006 – Legea serviciului de salubrizare a localităților, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

- art. 43 alin. (4), alin. (5) din Legea 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități publice 

- art. 7, alin. (2) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația public, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

- art. 7 din Ordinul A.N.R.S.C nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților 

 În temeiul prevederilor art. 36. alin. 6 lit. a) pct. 14. art. 37. şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

                                              

CONSTAT: 

    -necesitatea adoptari unei hotarari privind solicitarea  operatorul S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. de 

modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița – Năsăud, respectiv activitatea de 

precolectare, colectare transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din 

deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special: 

Tarif 1 – persoane fizice urban 

                                                              Tarif 2 – persoane fizice rural  
 

                                                                Intocmit Viceprimar 

                                                               Calus Toader-Vasile   



             ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL PARVA              

Nr. 662 din 29.02.2016   

EXPUNERE DE MOTIVE 

      privind solicitarea  operatorul S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. de modificare a tarifelor aferente 

Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița – Năsăud, respectiv activitatea de precolectare, colectare 

transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, 

cu excepția celor cu regim special: 

Tarif 1 – persoane fizice urban 

 Tarif 2 – persoane fizice rural   
 

Primarul comunei Parva,Strugari Ioan 

Avand in vedere: 
 

         - Adresa nr.444 din 23.02.2016 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor 

municipale în județul Bistrița – Năsăud;    

Prevederile art. 18.1 din Contractul de Concesiune nr. 187 din 17.02.2015, potrivit căruia “Tarifele se propun de 

către Operator și se stabilesc, se ajustează sau se modifică prin hotărâri ale Delegatarului (…)”. 

Cererea de modificare a tarifelor nr. 344 din 15.01.2016, înregistrată la sediul A.D.I. Deșeuri Bistrița –Năsăud sub 

nr. 78 din 15.01.2016 anexat căreia se regăsesc Fișele de fundamentare pe elemente de cheltuieli împreună cu 

Memoriul tehnico-economic, întocmite conform Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007. 

Informarea nr. 31 din 19.02.2016 a aparatului tehnic al Asociației privind solicitarea  operatorul S.C. Vitalia Servicii 

pentru Mediu S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița – Năsăud, 

respectiv activitatea de precolectare, colectare transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor 

toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special:Tarif 1 – persoane fizice urban; Tarif 2 – 

persoane fizice rural. 

În baza prevederilor: 

- art. 10 lit. b), art. 17 alin. (2) lit. c), art. 20 alin.(1) lit. o) și lit. q), art. 21 alin.(1)  din Statutul actualizat al A.D.I 

Deșeuri Bistrița – Năsăud 

- art. 6 alin. (1) lit. l), art. 26 alin. (5) din Legea 101/2006 – Legea serviciului de salubrizare a localităților, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

- art. 43 alin. (4), alin. (5) din Legea 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități publice 

- art. 7, alin. (2) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația public, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

- art. 7 din Ordinul A.N.R.S.C nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților 

 În temeiul prevederilor art. 36. alin. 6 lit. a) pct. 14. art. 37. şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

      Fata de cele mentionate mai sus motivez necesitatea adoptati unei hotarari, privind solicitarea  operatorul 

S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul 

Bistrița – Năsăud, respectiv activitatea de precolectare, colectare transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv 

a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special: 

Tarif 1 – persoane fizice urban 

                                                                    Tarif 2 – persoane fizice rural  
 

Primar, 

Strugari Ioan 
 

 

 

 



 
ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
Comisia de specialitate- Invatamant, Sanatate si Familie, Activitati Social-Culturale, Cultura, Culte, Servicii 

Publice si Comert, Protectia Mediului si Turism 
Nr._________din______________2016. 

 
RAPORT 

asupra proiectului de hotarare 
privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, 

respectiv activitățile de colectare, transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv managementul Stațiilor de 

Transfer și al Centrelor de Colectare pentru județul Bistrița-Năsăud– Anexa nr. 2 la Caietul de Sarcini, parte 

integrantă din Contractul de Concesiune nr. 187 din 17.02.2014, și a Regulamentului actualizat de salubrizare   

  
    In sedinţa  Comisiei Invatamant, Sanatate si Familie, Activitati Social-Culturale, Cultura, Culte, Servicii Publice si 

Comert, Protectia Mediului si Turism, de  pe lângă Consiliul Local al comunei Parva potrivit art. 44(1),  art.54(4)  şi 

(5) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale-republicata,cu modificările si completările ulterioare , azi 

___________ 2016, am luat în discuţie proiectul de hotărâre susmenţionat  si constăm că : 

Avand in vedere: 
 
Dispoziția Președintelui A.D.I. Deșeuri Bistrița – Năsăud nr. 16 din 08.09.2015 privind mandatarea directorului 

executiv al Asociației, domnul Sabin Dragomir Cîmpan, cu privire la semnarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de 

Concesiune nr. 187 din 17.02.2014. 

În baza prevederilor: 

 - Ordinului Autorității Naționale de Reglamentare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 82 din  9 

martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor. 

Legii 101/2006 – Legea serviciului de salubrizare a localităților cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 22 alin. (4) din Legea 51/2006 -  Legea serviciilor comunitare de utilități publice 

Art. 20 alin. (1) lit. o), art. 21 alin. (1) din Statutul actualizat al Asociației 

Prevederile art. 7 alin. (2) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată 

2013 

 În temeiul prevederilor art. 36. alin. 6 lit. a) pct. 14. art. 37. și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
          HOTARASTE: 

Proiectul de hotărâre se/nu se avizeaza si se propune a fi înaintat  spre dezbatere plenului consiliului local 
în forma propusă  de iniţiator cu un număr de_______voturi „pentru”,____ „împotrivă” şi ________„abţineri” 
de la vot din totalul de_____prezenti.  
                
            PRESEDINTE,                                                                      SECRETAR,                                                                            
                 Birte Natu                                                                          Flore Marina 


