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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea 

Actului Adițional nr. 3 la Contractul 1078/1087/16.04.2018 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

 Având in vedere: 

- Adresa nr. 1058/9.03.2023 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, 

Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 122537/9.03.2023; 

-Adresa nr. 1006/3.03.2023 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, 

Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 120701/3.03.2023; 

-Referatul  nr. 122860/10.03.2023 pentru iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea 

modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr. 3 la 

Contractul 1078/1087/16.04.2018 al Serviciului Monitorizare și Coordonare- Unitatea 

Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice; 

-Expunerea de motive nr. 122864/10.03.2023 a Primarului Municipiului Bacău; 

- Raportul Direcției Juridice nr. 123124/1/13.03.2023; 

-Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Bacău nr. 123124/2/13.03.2023; 



-Dispoziţiile art.8 alin.(3) lit.d^2 și ale art.43, alin.(4) și (5) din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Dispoziţiile art.6, alin.(1), lit."l",  ale art.26, alin.(5) și (7) și ale art.27, alin.(2) din Legea nr.101 

din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/11.08.2021 privind depozitarea deşeurilor; 

- Prevederile de Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 133/29.09.2022 pentru modificarea si 

completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, precum 

si a Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006; 

- Prevederile Ordinului 640/30.09.2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 

ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile de salubrizare, precum si de calculare a 

tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deseurilor si a taxelor de salubrizare; 

- Dispozițiile art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.a), ale art. 

197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ. 

În baza dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.d) și ale alin.(7) lit.n) din Ordonanța de Urgență 

nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. (1) Se aprobă modificarea și aplicarea de către SC ECOSUID SA a următoarelor tarife, 

de la data semnării Actului Adițional nr. 3 la Contractul  1078/1087/16.04.2018, conform Anexei 

nr. 1 (FIȘE DE FUNDAMENTARE) parte integrantă din prezenta hotărâre: 

Nr. 

crt 

ACTIVITATE TARIF PROPUS 

(lei/tonă fără TVA) 

1 Preluare deșeuri în vederea depozitării 97,01 

2 Preluare deșeuri în vederea transferului 117,05 

3 Preluare deșeuri în vederea sortării 900,02 

4 Preluare deșeuri biodegradabile în vederea compostării 235,95 

5 Preluare deșeuri voluminoase și a deșeurilor menajere 

periculoase 

334,37 



Notă: Tarifele nu includ contribuția la economia circulară, evidențierea acesteia în factura emisă 

de operator, se face separat, alături de tarif, în conformitate cu indicatorii de performanță și cu 

aplicarea prevederilor OUG nr. 133/30.09.2022. 

(2) Se respinge tariful de 216,06 lei/tonă pentru preluarea deșeurilor din construcții și demolări și 

menținerea acestuia la valoarea actuală aprobată, 81 lei/tonă fără TVA. 

Art. 2.(1) Se aprobă Actul Adițional nr. 3 la Contractul 1078/1087/16.04.2018, conform Anexei 

2, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Se acordă mandat Președintelui Asociației, Valentin Ivancea, să semneze în numele și pe 

seama  asociaților  Actul Adițional nr. 3, cu Anexele aferente. 

Art. 3. Se mandatează reprezentantul Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău – ADIS, să voteze în ședința AGA ADIS 

conform art.1 și art. 2  din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Primarul Municipiului Bacău prin reprezentantul Municipiului Bacău în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor nominalizate la art.2 alin. (2) și la art.3, 

Direcției Economice, Direcției Salubrizare Agrement Parcuri, Serviciului Monitorizare și 

Coordonare - Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice și Asociaţiei de 

Dezoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. 

Art. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în 

termen legal Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 

Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 

 

 

                                    

 

 

 

 



 

 

                           ANEXA 1  la HCL nr. ...........din .............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIȘE DE FUNDAMENTARE TARIFE 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

 Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice 

Isabela-Margareta PINTILIE 

 

 

 

 

 



































































































































































































































































































































 
 

                                                              ANEXA 2  la HCL nr. ...........din .............................. 

 

 

 

 

 

 

 

ACT ADITIONAL NR. 3 LA CONTRACTUL DE DELEGARE 

A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE NR. 1078/1087  

DIN DATA DE 16.04.2018 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice 

Isabela-Margareta PINTILIE 

 

 

 

 

 



 

 
ACT ADIȚIONAL NR. 3 LA CONTRACTUL DE DELEGARE 

A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE NR. 1087/1078 DIN DATA DE 
16.04.2018 

 
PĂRŢILE 
 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău („ADIS Bacău”), cu 
sediul în Calea Mărășești nr. 2,  municipiul Bacău, județul Bacău, înregistrată în registrul 
asociațiilor și fundațiilor de pe lângă judecătoria Bacău cu nr. 6/A/2010 din data de 28.01.2010, 
CIF 26601020, cont RO48RZBR000006001768194  deschis la Raiffeisen Bank Bacău, 
reprezentată prin Valntin Ivancea, având funcția de președinte, în numele și pe seama unităților 
administrativ-teritoriale membre:  
 
Județul Bacău, Municipiile Bacău, Onești, Moinești; Orașele Buhuși, Comănești, Dărmănești, 
Slănic Moldova, Tg. Ocna; Comunele Agăș, Ardeoani, Asău, Balcani, Bârsănești, Berești 
Bistrița, Berești Tazlău, Berzunți, Blăgești, Bogdănești, Brusturoasa, Buciumi, Buhoci, Căiuți, 
Cașin, Cleja, Colonești, Corbasca, Coțofănești, Dămienești, Dealu Morii, Dofteana, Faraoani, 
Filipeni, Filipești, Găiceana, Gioseni, Gârleni, Ghimeș Făget, Glăvănești, Gura Văii, Helegiu, 
Hemeiuș, Horgești, Huruiești, Itești, Izvoru Berheciului, Letea Veche, Lipova, Livezi, Luizi 
Călugăra, Măgirești, Măgura, Mânăstirea Cașin, Mărgineni, Motoșeni, Negri, Nicolae Bălcescu, 
Odobești, Oituz, Oncești, Orbeni, Palanca, Parava, Parincea, Pârgărești, Pâncești, Pârjol, 
Plopana, Poduri, Podu Turcului, Prăjești, Racova, Răcăciuni, Răchitoasa, Roșiori, Sănduleni, 
Sascut, Sărata, Săucești, Scorțeni, Secuieni, Stănișești, Solonț, Strugari, Ștefan cel Mare, Tamași, 
Târgu Trotuș, Traian, Tătărăști, Ungureni, Urechești, Valea Seaca, Vultureni, Zemeș,  
 
Împreună în calitate de delegatar (denumiţi în cele ce urmează „Delegatarul”), pe de o parte, 
 
Şi 
 
ECO SUD S.A., cu sediul social în București, Str. Ankara nr. 3, sector 1, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerțului București sub nr. J40/4022/2002, CUI RO 13838255, reprezentată legal 
prin domnul Adrian Mirel Scarlat, Președinte al Consiliului de Administrație, în calitate de 
delegat (denumită în cele ce urmează „Delegatul”), lider al asocierii ECO SUD S.A. – HIGH 
SORTING S.A. – ANDUNA SERVIMOB S.R.L., 
 
Denumite în continuare împreună „Părţile” şi separat „Partea”, 
 
AVÂND ÎN VEDERE CĂ: 
 

(1) Între părți a fost încheiat Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare nr. 
1087 din data de 16 aprilie 2018 (denumit „Contractul de Delegare”); 

(2) Modificările legislative intervenite prin OUG nr. 133/2022 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, 
precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, respectiv prin 



Ordinul Președintelui ANRSC 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; 

(3) ECO SUD a transmis in data de 22.11.2022 solicitarea privind modificarea tarifelor de 
salubrizare aferente Contractului de Delegare; 

(4) Clarificările și explicațiile aduse de Delegat, la solicitarea ADIS Bacău, cu privire la 
solicitarea de modificare a tarifelor anterior menționată, urmate de transmiterea de către 
Delegat a fișelor de fundamentare însoțite de memoriile tehnico-economice justificative 
și anexele aferente solicitării de modificare a tarifelor de salubrizare ce fac obiectul 
Contractului (adresa nr. 570/07.02.2023, înregistrată la ADIS Bacău sub nr. 
665/08.02.2023) astfel cum au rezultat în urma clarificărilor referite anterior,  

Părțile au decis încheierea prezentului act adițional la Contractul de Delegare, cu următorul 
conținut:   
 
Art. I Art. 2 din Contractul de Delegare se modifică și va avea următorul conținut: 
 
„Obiectul contractului de delegare a gestiunii consta în delegarea de Delegatar către Delegat a 
gestiunii activităţilor componente ale serviciului de salubrizare a Delegatarului definite la art. 1 
de mai sus ca „Serviciul”, respectiv:  
(a) Transferul deșeurilor municipale în stația de transfer de la Găiceana, inclusiv transportul 

separat al deșeurilor reziduale la depozitul conform de la Bacău; Delegatul va opera și 
întreține stația de transfer și instalațiile și echipamentele sale situate pe amplasamentul de la 
Găiceana, cu obligația de a le repara și/sau înlocui pe cele care nu mai pot fi folosite, 
conform art. 10 pct. 21 din Contract; 

(b) Transferul deșeurilor municipale în stația de transfer de la Berești Tazlău, inclusiv transportul 
separat al deșeurilor reziduale la depozitul conform de la Bacău, al deșeurilor de hârtie, 
metal, plastic și sticlă colectate separat la stația de sortare de la Onesti; Delegatul va opera și 
întreține stația de transfer și instalațiile și echipamentele sale situate pe amplasamentul de la 
Berești Tazlău, cu obligația de a le repara și/sau înlocui pe cele care nu mai pot fi folosite, 
conform art. 10 pct. 21 din Contract; 

(c) Menținerea în conservare a stației de sortare și a instalațiilor și echipamentelor sale situate pe 
amplasamentul de la Moinesti; Delegatul se obliga, la solicitarea expresa a UAT Moinesti, să 
renunțe la operarea stației de sortare și să o predea liberă de obligații proprietarului; 

(d) Transferul deșeurilor municipale în stația de transfer de la Onești, inclusiv transportul separat 
al deșeurilor reziduale la depozitul conform de la Bacău; Delegatul va opera și întreține stația 
de transfer și instalațiile și echipamentele sale situate pe amplasamentul de la Onești;   

(e) Sortarea deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile 
municipale în stația de sortare de la Onești, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din 
sortare la depozitul conform de la Bacău și/sau la instalațiile de valorificare energetică; 
Delegatul va opera și întreține stația de sortare și instalațiile și echipamentele sale situate pe 
amplasamentul de la Onești;   

(f) Tratarea aerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalația de compostare de la Onești, 
inclusiv transportul reziduurilor la depozitul conform de la Bacău și/sau la instalațiile de 
valorificare energetică; Delegatul va opera și întreține stația de compostare și instalațiile și 
echipamentele sale situate pe amplasamentul de la Onești;  



(g) Eliminarea, prin depozitare, în celulele 2, 3 și 4 ale depozitului județean Bacău, a deșeurilor 
reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, 
a reziduurilor rezultate de la instalațiile de tratare a deșeurilor municipale, precum și a 
deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare 
interioară și/sau exterioară a locuințelor la depozitele de deșeuri nepericuloase; Delegatul va 
opera și întreține celulele 2, 3 și 4 ale depozitului județean Bacău; 

(h) Sortarea deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile 
municipale în stația de sortare de la Bacău, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din 
sortare la depozitul conform de la Bacău și/sau la instalațiile de valorificare energetică; 
Delegatul va opera și întreține stația de sortare și instalațiile și echipamentele sale situate pe 
amplasamentul de la Bacău;   

(i) Tratarea aerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalația de compostare de la Bacău, 
inclusiv transportul reziduurilor la depozitul conform de la Bacău și/sau la instalațiile de 
valorificare energetică; Delegatul va opera și întreține stația de compostare și instalațiile și 
echipamentele sale situate pe amplasamentul de la Bacău;  

(j) Operarea centrului de la Bacău de colectare prin aport voluntar a deșeurilor de la persoanele 
fizice;     

(k) Proiectarea și execuția celulelor 3 si 4 ale depozitului județean Bacău vor fi finanțate exclusiv 
din sumele prevăzute în Fișa de Fundamentare preluarea deșeurilor în vederea eliminării prin 
depozitare la poziția Cotă de dezvoltare, în baza proiectului tehnic actualizat și acceptat de 
către Delegatar; sumele acumulate în acest scop vor fi folosite doar cu acordul ADIS Bacău. 
Delegatul își asumă fundamentarea corectă în baza proiectului tehnic actualizat a sumelor 
necesare pentru proiectarea și execuția celulelor 3 și 4 ale depozitului județean Bacău. 

(l) Închiderea și monitorizarea celulelor 2, 3 si 4 ale depozitului județean Bacău; 
(m) Delegarea gestiunii serviciului se va face în conformitate cu prevederile Secţiunii 2.3 

Conţinutul Serviciilor din Caietul de Sarcini, clauzele prezentului Contract şi dispoziţiilor art 
19 din legea nr. 101/2006; 

(n) Zona de prestare a serviciului este  reprezentată de localitățile de pe teritoriul administrativ al 
județului Bacău în conformitate cu Anexa 10; 

(o) Delegatul are  drept de exclusivitate privind obiectul prezentului contract, iar Delegatarul  se 
obligă să nu acorde nici o autorizaţie administrativă sau de altă natură, care ar putea duce la 
limitarea sau împiedicarea Delegatului  în exercitarea dreptului sau exclusiv  asupra prestării 
Serviciilor care i-au fost delegate. Delegatarul  nu va precupeți nici un efort pentru a-l proteja 
pe Delegat împotriva atingerilor de orice natură aduse exerciţiului drepturilor sale exclusive 
în Zona de prestare conform prezentului contract şi, în cazul litigiilor de aceasta natura prin 
măsuri administrative se obligă să-l sprijine pe Delegatar  până la soluţionarea acestora.  

(p) Delegatul  nu poate în nici un caz să ceară tragerea la răspundere a Delegatarului  în temeiul 
alin (o) de mai sus, cu excepţia cazului în care nerespectarea exclusivităţii în prestarea 
serviciilor ce i-au fost delegate  ar fi provocată de un act săvârşit cu intenţie de  Delegatar sau 
de neîndeplinirea de către acesta a obligaţiilor sale prevăzute în prezentul Contract de 
Delegare”; 

(q) Prezentul Contract poate fi modificat, inclusiv în privința obiectului, conform celor rezultate 
din Protocolul încheiat între părți, înregistrat la Eco Sud sub nr. 498/01.02.2023.    

 
Art. II. Orice referire din cuprinsul Contractului de Delegare la „metodologia aprobată de 
ANRSC” pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor de salubrizare se va considera a fi 



făcută la Ordinul Președintelui ANRSC in vigoare, 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, 
începând cu data intrării în vigoare a acestuia.   
 
Art. III. Art. 10 pct. 16 din Contractul de Delegare se modifică și va avea următorul conținut: 
 
„Delegatul are următoarele obligaţii [...] 16. să respecte Indicatorii de Performanţă prevăzuţi în 
Regulamentul Serviciului, anexă la prezentul Contract, și de legislația în vigoare, inclusiv cei 
rezultați din Anexa 5 la OUG nr. 92/2021 (operarea stațiilor de sortare – cantitatea totală de 
deșeuri trimisă la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptate la stațiile de 
sortare – 75%) şi să îmbunătăţească în mod continuu calitatea Serviciului prestat, sub sancțiunea 
penalităților prevăzute în Regulamentul serviciului și prin dispozițiile legale aplicabile”.   
 
Art. IV. Art. 14 alin. (3) din Contractul de Delegare, astfel cum a fost introdus prin Actul 
adițional nr. 2 la Contractul de delegare, se modifică și va avea următorul conținut: 
   
„În valoarea totală a facturii lunare emise de către Delegat va fi evidențiată separat contribuția la 
economia circulară (80 lei/tonă fără TVA). Cheltuielile cu contribuția pentru economie circulară 
se calculează conform legislatiei aplicabile in vigoare”.  
 
Art. V. Art. 16 alin. (1) din Contractul de Delegare se modifică, în conformitate cu fișele de 
fundamentare și memoriile tehnico-economice justificative puse la dispoziție de Delegat, în 
urma clarificărilor aduse de Delegat la solicitarea ADIS Bacău,  și va avea următorul 
conținut: 
 
„Tarifele pe care Delegatul are dreptul să le aplice începând cu data de ............................ sunt 
de:” 

- 117,05 lei/tonă pentru preluarea deșeurilor în vederea transferului; 
- 900,02 lei/tonă, pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării; 
- 235,95 lei/tonă,  pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării; 
- 97,01 lei/tonă  pentru preluarea deșeurilor în vederea eliminării prin depozitare; 
- 334,37 lei/tonă   pentru  preluarea deșeurilor voluminoase și menajere periculoase; 
- 81 lei/tonă pentru preluarea deșeurilor din construcții și demolări, 

la care se adaugă TVA, conform Ofertei cuprinse în Anexa 9 la Contract. 
 
Tarifele menționate mai sus nu au incluse contribuția pentru economie circulară, care va fi 
facturată, calculată și plătită potrivit prevederilor legale aplicabile, fiind evidențiată separat în 
valoarea totală a facturii lunare emise de Delegat.  
 
De asemenea, tarifele menționate mai sus nu conțin TVA.  
 
Veniturile realizate de Delegat din vânzarea și/sau valorificarea deșeurilor (realizate de Delegat 
cu acceptul prealabil al ADIS Bacău) și cantitățile aferente vor fi raportate lunar de Delegat către 
ADIS, în vederea calculării cuantumului reducerii tarifului aferent activității prestate și aprobării 
tarifului de facturare al activității, potrivit prevederilor legale aplicabile.  



 
În cazul creșterii cu mai mult de +/- 10% pe o perioadă de 3 luni consecutiv a  cantităților medii 
lunare pe orice  fracție  de  deșeuri  față  de  cele  evidențiate  la fundamentarea tarifelor modificate 
prin prezentul  Act Adițional,  Delegatarul,  prin  ADIS Bacau, va solicita, iar Delegatul, în termen de 
maxim o lună de la primirea solicitării Delegatarului, va prezenta spre verificare și aprobare, tarifele și  
fișele de fundamentare  aferente  cantităților rectificate, conform reglementarilor legale în vigoare. 
 
Art. VI. Art. 17 alin. (2) din Contractul de Delegare se modifică, în considerarea prevederilor 
Legii nr. 101/2006, astfel cum a fost modificată prin OUG nr. 133/2022, precum și ale Ordinului 
A.N.R.S.C. in vigoare, 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, și va avea 
următorul conținut: 
 
„Modificarea şi ajustarea tarifului se aprobă de ADIS, potrivit dispozițiilor statutare și legale 
aplicabile, acestea din urmă având prevalență, în baza mandatului prealabil special acordat în 
acest sens de unitățile administrativ teritoriale membre ADIS.  
 
Modificarea/ajustarea după primul an a tarifelor pentru populatie respectiv agenti economici si 
institutii se poate face în cazurile și conform Ordinului ANRSC in vigoare. Odată cu ajustarea 
tarifului, va fi ajustată corespunzător și redevența aferentă tarifului ajustat, conform formulei de 
ajustare a tarifelor”.  
 
Art. VII. Art. 25 alin. (1) și alin. (10) din Contractul de Delegare se modifică și vor avea 
următorul conținut: 
 
“(1) Delegatul va presta Serviciul astfel încât să asigure îndeplinirea Indicatorilor de 
Performanţă, stabiliţi în Regulamentul Serviciului, Anexa nr. 1 la Contract, și de legislația în 
vigoare, inclusiv cei rezultați din Anexa 5 la OUG nr. 92/2021 (operarea stațiilor de sortare – 
cantitatea totală de deșeuri trimisă la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri 
acceptate la stațiile de sortare – 75%).  
[…] 
(10) Nerespectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanţă stabiliţi conform 
Regulamentului Serviciului va atrage obligația acestuia de a plăti penalităţi în valoare de 0,04% 
din valoarea facturata lunar, putând determina în cazul neplății rezilierea Contractului de către 
Delegatar, în conformitate cu prevederile Clauzei 26.1.1 b) de mai jos. Nerespectarea de către 
Delegat, începând cu încheierea prezentului act adițional, a Indicatorului de Performanță rezultat 
din Anexa 5 la OUG nr. 92/2021 (operarea stațiilor de sortare – cantitatea totală de deșeuri 
trimisă la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptate la stațiile de sortare – 
75%) va atrage plata ca și penalitate, de către Delegat, a contribuției pentru economie circulară și 
a costurilor de depozitare pentru cantitățile de deșeuri municipale care depășesc cantitățile 
corespunzătoare procentului de 75% - cantitatea totală de deșeuri trimisă la reciclare ca procentaj 
din cantitatea totală de deșeuri acceptate la stațiile de sortare – prevăzut în Anexa 5 la OUG nr. 
92/2021, menționat anterior. 



Factura de penalități (dacă este cazul) este emisă de ADIS BACĂU, până în data de 25 ianuarie a 
anului următor celui pentru care se aplică penalitățile și are în vedere cantitatea de deșeuri 
aferentă anului anterior, nereciclate până la procentul de 75% din cantitatea de deșeuri acceptate 
la stația de sortare. 
Termenul de plată al facturii de penalități este identic  cu  termenul de plată al facturilor emise de 
Delegat către Delegatar.  
 

Art. VIII. Fișele de fundamentare ce stau la baza tarifelor de salubrizare menționate mai 
sus – Anexa 1 la prezentul Act adițional, sunt parte integrantă din acesta.  
Art. IX. Celelalte prevederi ale Contractului de delegare rămân nemodificate.  
Prezentul Act adițional a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, în limba română, astăși ....., 
la sediul ADIS Bacău, două pentru ADIS și unul pentru Delegat și intra în vigoare la data 
semnării lui, dacă în cuprinsul său nu se prevede o altă dată de intrare în vigoare.  
 
Pentru Delegatar, ADIS       Delegat, 
Prin Presedinte,        Director General, 
Valentin Ivancea        Adrian Mirel Scarlat 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 122864/10.03.2023 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO 

SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul 1078/1087/16.04.2018 

 

 Consiliul Local al Municipiului Bacău a aprobat, prin Hotărârea nr.463/28.12.2017, 

completată prin HCL nr. 55/6.02.2018, atribuirea contractului privind delegarea prin concesiune 

a gestiunii serviciului de operare a instalaţiilor de deşeuri în Judeţul Bacău către Asocierea S.C. 

ECO SUD S.A. Bucureşti – lider al asocierii, S.C. HIGH – SORTING S.A. Bucureşti şi S.C. 

ANDUNA SERVIMOB S.R.L. Bucureşti şi a împuternicit Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău ca, în numele şi pe seama Judeţului Bacău, să încheie 

Contractul nr.1078/1087 din 16.04.2018 cu operatorul a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare 

în urma desfăşurării procedurii de licitaţie publică.  

Prin adresa nr. 1006/3.03.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 

120701/3/03.2023, Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacău a solicitat 

aprobarea modificării tarifelor practicate de către operatorul SC Eco Sud SA și a Actului 

Adițional  nr. 3 la Contractul nr. 1078/1087/16.04.2018, în conformitate cu prevederile legale și 

a celor contractuale, respective Ordinul ANRSC nr. 640/2022. 

Urmare a discuțiilor purtate la întâlnirile de lucru dintre Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău și SC Eco Sud SA, tarifele propuse, obținute în urma 

negocierii sunt următoarele: 

- 117,05 lei/tonă pentru preluarea deșeurilor în vederea transferului; 

- 900,02 lei/tonă, pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării; 

- 235,95 lei/tonă,  pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării; 

- 97,01 lei/tonă  pentru preluarea deșeurilor în vederea eliminării prin depozitare; 

- 334,37 lei/tonă   pentru  preluarea deșeurilor voluminoase și menajere periculoase; 



- 216,06 lei/tonă   pentru preluarea deșeurilor din construcții și demolări.   

la care se adaugă TVA, conform Ofertei cuprinse în Anexa 9 la Contract.  
 Tarifele menționate mai sus nu au incluse contribuția pentru economie circulară, care va 

fi facturată, calculată și plătită potrivit prevederilor legale aplicabile, fiind evidențiată separat în 

valoarea totală a facturii lunare emise de Delegat.  

 Menționez faptul că tariful propus pentru preluarea deșeurilor din construcții și demolări 

nu se justifică, luând  în considerare art. V alin. 7 din OUG nr. 92/19.08.2021 privind regimul 

deșeurilor, ” art. V (7)  Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau 

desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze 

deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru 

reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere 

care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor 

nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor 

geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 

2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul 

Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.” În fapt, operatorul SC Eco 

Sud SA preia deșeurile din construcții și demolări cu un nivel de pregătire pentru reutilizare, 

reciclare care nu mai necesită operațiuni multiple.  

 Totodată, aceste categorii de deșeuri, în urma concasării, pot fi valorificate în cadrul 

procesului tehnic al operatorului privind acoperirile intermediare ale depozitului de deșeuri. 

 Mai mult decât atât, o eventuală creștere a tarifului pentru preluarea deșeurilor din 

construcții și demolări în vederea sortării și tratării ar avea un impact semnificativ asupra 

contractelor publice de lucrări. 

 Faţă de cele anterior menţionate, supunem spre dezbatere proiectul de hotărâre privind 

aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional 

nr. 3 la Contractul 1078/1087/16.04.2018. 

            

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 

Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL BACĂU 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE 
UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE CALITATE SERVICII 
PUBLICE 
NR. …………/2/……03.2023 

RAPORTUL 

compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Bacau la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor 

operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul 

1078/1087/16.04.2018 

 Prin HCL nr. 463/28.12.2017, completată prin HCL nr. 55/6.02.2018 a fost aprobată 

atribuirea contractului privind delegarea prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a 

instalaţiilor de deşeuri în Judeţul Bacău către Asocierea S.C. ECO SUD S.A. Bucureşti – lider al 

asocierii, S.C. HIGH – SORTING S.A. Bucureşti şi S.C. ANDUNA SERVIMOB S.R.L. 

Bucureşti. 

 În conformitate cu dispoziţiile art.29, alin.(1) și (3) ale Contractului Contractul de 

delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul 

Bacău nr.1078/1087 din 16.04.2018, modificarea contractului se face numai prin act adiţional 

încheiat între părţile contractante. 

 Având în vedere că proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor 

operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul 

1078/1087/16.04.2018, respectă prevederile legale în vigoare,  a fost întocmit prezentul Raport, 

iar proiectul poate fi supus dezbaterii. 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Mariana ZAMFIR 

 
 

ȘEF SERVICIU  
Daniela MIHĂILĂ 

                                                                                                               Întocmit,                                                                                                                                   
         Isabela-Margareta Pintilie 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL BACĂU 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 
SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE 
UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE CALITATE SERVICII 
PUBLICE 
NR. 122860/10.03.2023 
                                                                                                                     APROBAT 
                                                                                                                       PRIMAR, 
                                                                                              Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 
 

REFERAT 

 Municipiul Bacău, în calitate de membru ADIS, a hotărât în cadrul proiectului “Sistem 

integrat de management al deşeurilor solide in Judeţul Bacău”, finanţat din fonduri POS Mediu, 

să delege aceluiaşi operator, prin acelaşi contract instalaţiile de deşeuri, proprietatea 

Municipiului Bacău, realizate prin proiectul ISPA "Management integrat al deşeurilor în 

municipiul Bacău şi zonele învecinate, judeţul Bacău, România". 

 Prin HCL nr. 463/28.12.2017 completată prin HCL nr. 55/6.02.2018 s-a aprobat 

atribuirea şi încheierea contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de 

operare a instalaţiilor de deşeuri în Judeţul Bacău către "Asocierea Eco-Sud S.A.-High Sorting 

S.A.-Anduna Servimob S.R.L.", iar în data de 16.04.2018 a fost încheiat între Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău și SC Eco Sud SA București Contractul 

nr.1078/1087/16.04.2018. 

Având în vedere: 

-adresa nr. 1006/3.03.2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare 

Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 120701/3.03.2023, însoțită de 

solicitarea operatorului SC ECOSUD SA  de modificare tarife conform Contract de delegare și 

Ordin ANRSC nr. 640/2022; 

- discuțiile și negocierile purtate la întâlnirile de lucru între reprezentanții Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău și ale SC Eco Sud SA, tarifele propuse, 

obținute în urma negocierii sunt următoarele: 

- 117,05 lei/tonă pentru preluarea deșeurilor în vederea transferului; 

- 900,02 lei/tonă, pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării; 

- 235,95 lei/tonă,  pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării; 



- 97,01 lei/tonă  pentru preluarea deșeurilor în vederea eliminării prin depozitare; 

- 334,37 lei/tonă   pentru  preluarea deșeurilor voluminoase și menajere periculoase; 

- 216,06 lei/tonă   pentru preluarea deșeurilor din construcții și demolări.   

la care se adaugă TVA, conform Ofertei cuprinse în Anexa 9 la Contract.  
 Tarifele menționate mai sus nu au incluse contribuția pentru economie circulară, care va 
fi facturată, calculată și plătită potrivit prevederilor legale aplicabile, fiind evidențiată separat în 
valoarea totală a facturii lunare emise de Delegat.  
 În urma analizei documentației privind modificarea tarifelor întocmită de operatorul SC 
Eco Sud SA s-a constatat că tariful propus pentru preluarea deșeurilor din construcții și demolări 
nu se justifică, luând  în considerare art. V alin. 7 din OUG nr. 92/19.08.2021 privind regimul 
deșeurilor, ” art. V (7)  Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau 
desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze 
deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru 
reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de 
rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa 
deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia 
materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 
18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în 
temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.” În fapt, operatorul 
SC Eco Sud SA preia deșeurile din construcții și demolări cu un nivel de pregătire pentru 
reutilizare, reciclare care nu mai necesită operațiuni multiple.  
 Totodată, aceste categorii de deșeuri, în urma concasării pot fi valorificate în cadrul 
precesului tehnic al operatorului-EcoSud- privind acoperirile intermediare ale depozitului de 
deșeuri. 
 Mai mult decât atât, o eventuală creștere a tarifului pentru preluarea deșeurilor din 
construcții și demolări ar avea un impact semnificativ asupra contractelor publice de lucrări. 
 În acest sens, propunem respingerea tarifului propus pentru preluarea deșeurilor din 
construcții și demolări și menținerea acestuia la valoarea actuală. 

 Având în vedere cele anterior menţionate, vă rugăm, domnule Primar, ca în conformitate 

cu prerogativele pe care vi le conferă legea, să aprobați iniţierea unui proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional 

nr. 3 la Contractul 1078/1087/16.04.2018. 

Șef serviciu 
Daniela MIHĂILĂ 

 
UMMCSP 

Isabela- Margareta PINTILIE 



 
I.M.P./Ex.2/DsXV-5 

ROM ÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ 

NR. ………../1/…..03.2023 

 

RAPORT 
al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Bacau la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor 
operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul 

1078/1087/16.04.2018 
 

 Proiectul de hotarare cu titlul de mai sus a fost elaborat in baza: 
-Dispoziţiilor art.8 alin.(3) lit.d^2) și ale art.43, alin.(4) și (5) din Legea nr.51 din 8 martie 
2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, care precizează: 
Art.8 alin.(3) lit.d^2) In exercitarea competentelor si atributiilor ce le revin in sfera serviciilor 
de utilitati publice, autoritatile deliberative ale administratiei publice locale asigura cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor de utilitati publice si adopta hotarari in legatura cu: 
   ….. d^2) aprobarea modificarii contractelor de delegare a gestiunii 
Art.43, alin.(4) și (5) (4) Stabilirea, ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor serviciilor de 
utilitati publice se fac cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritatile de reglementare 
competente. 
    (5) Preturile si tarifele pentru plata serviciilor de utilitati publice se propun de operatori si se 
stabilesc, se ajusteaza sau se modifica prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor 
administrativ-teritoriale ori, dupa caz, ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara avand ca 
scop serviciile de utilitati publice, in conditiile legilor speciale, cu respectarea metodologiilor 
elaborate de autoritatea de reglementare competenta 
 -Dispoziţiile art.6, alin.(1), lit.l),  ale art.26, alin.(5) și (7) și ale art.27, alin.(2) din 
Legea nr.101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor , cu modificarile 
si completarile ulterioare, care precizează: 
-Dispoziţiile art.6, alin.(1), lit."l",  ale art.26, alin.(5) și (7) și ale art.27, alin.(2) din Legea nr.101 
din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
Art.6, alin.(1), lit.l) (1) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-
teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti au competenţe exclusive în ceea ce priveşte 



înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a 
localităţilor, având următoarele atribuţii în domeniu: 
l) stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator in conformitate cu normele 
metodologice*) elaborate si aprobate de A.N.R.S.C. 
Art.26, alin.(5) și (7) (5) Cuantumul si regimul tarifelor si taxelor speciale ofertate/aprobate se 
stabilesc, se ajusteaza sau se modifica de catre autoritatile administratiei publice locale, in baza 
fiselor de fundamentare pe elemente de cheltuieli, intocmite de catre operatori in conformitate cu 
normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice 
serviciului de salubrizare a localitatilor, elaborate de catre A.N.R.S.C. 
    (7) Ajustarea ori modificarea ulterioara a tarifelor/taxelor prevazute la alin. (6) se face de catre 
autoritatile administratiei publice locale, la solicitarea operatorilor, cu respectarea normelor 
metodologice elaborate de A.N.R.S.C 
Art.27, alin.(2) Tarifele aprobate trebuie sa conduca la atingerea urmatoarelor obiective: 
    a) asigurarea prestarii serviciului de salubrizare la nivelurile de calitate si indicatorii de 
performanta stabiliti de catre autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, de 
asociatiile de dezvoltare intercomunitara prin caietul de sarcini, regulamentul serviciului si prin 
contractele de delegare a gestiunii; 
    b) realizarea unui raport calitate-cost cat mai bun pentru serviciul de salubrizare prestat pe 
perioada angajata si asigurarea unui echilibru intre riscurile si beneficiile asumate de partile 
contractante; 
    c) asigurarea functionarii eficiente a serviciului de salubrizare si a exploatarii bunurilor 
apartinand domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, afectate serviciului 
de salubrizare, precum si asigurarea protectiei mediului. 
- Prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/11.08.2021 privind depozitarea deşeurilor; 
- Prevederilor de Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 133/29.09.2022 pentru 
modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2021 privind 
regimul deseurilor, precum si a Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006; 
- Prevederilor Ordinului 640/30.09.2022 privind aprobarea Normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile de salubrizare, precum si de 
calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deseurilor si a taxelor de 
salubrizare; 
-Dispozițiilor art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.a), ale 
art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 
iulie 2019 privind Codul administrativ, care precizează: 
Art. 140 alin.(1) și alin.(3) (1)După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se 
semnează de către preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către 
secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează 
hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a 
consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se 
consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 



Art. 154 alin.(1) Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale 
cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor 
Presedintelui Romaniei, a ordonantelor si hotararilor Guvernului, a hotararilor consiliului local. 
Primarul dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor 
cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei 
publice centrale, ale prefectului, a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean, precum si a 
hotararilor consiliului judetean, in conditiile legii 
Art. 196 alin.(1) lit.a) (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei 
publice locale adopta sau emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, 
dupa cum urmeaza: 

      a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari 
Art. 197 alin.(1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica 
actele administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la 
data adoptarii, respectiv emiterii 
Art. 243 alin.(1) lit.a) și lit. b) (1)  Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii: 

a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, 
respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului 
judetean, dupa caz; 

    b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 
-Dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.d) și ale alin.(7) lit.n) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 
3 iulie 2019 privind Codul administrativ, care precizează: 
Art.129 alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.n) (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de 
atributii: 
    ...d) atributii privind gestionarea serviciilor de interes local; 
 (7)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit 
competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 
interes local privind: 
…n) serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local; 
 
- şi poate fi subus dezbaterii 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
CIPRIAN FANTAZA 
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