
 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 


