
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL ŞINCA 

Loc. Şinca Veche, nr. 314, jud. Braşov   
Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com 

Nr. 10/28.01.2022 
PROIECT DE HOTARARE 

privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate 
în Comuna Şinca 

Consiliul local al comunei Sinca, întrunit în şedinţă ordinara, la data de  
______________; 

Analizand referatul de aprobare a primarului comunei Sinca nr. 587 din data de 
27.01.2022 precum si raportul de specialitate al biroului financiar contabil nr. 588  din data 
de 27.01.2022 privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate 
în Comuna Şinca; 

Avand în vedere art. 6, lit. c si art. 9, alin 4 din contractului de delegare  al gestiunii 
serviciului de salubrizare din comuna Sinca nr. 20 din 13.06.2019, adresa operatorului 
Comprest S.A., inregistrata la Comuna Şinca sub nr. 581/26.01.2022 prin care solicita 
aprobarea ajustarii tarifelor conform fiselor de fundamentare si memoriului justificativ 
atasate adresei operatorului; 

In temeiul prevederilor din:  
-art. 6, alin. 1, lit. l, art. 8, art. 9, lit. g, art. 20, alin. 2, lit. b-d, art. 25, art. 26, alin. 5-8 din 
Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, 
-art. 8 din Ordinul   presedintelui A.N.R.S.C.U.P.  nr.109/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice 
serviciului de salubrizare a localităţilor,  
-art. 43, alin. 2-7 din Legea nr. 51 /2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată 

Avand in vedere prevederile art. 129, alin. 2, lit. d) coroborat cu art. 7, lit. n), art. 
139, art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

        HOTARASTE: 
 

Art. 1 – Se aprobă ajustarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate în Comuna 
Sinca  de către operatorul economic, concesionar al serviciului de salubrizare, conform anexei 
la prezenta hotărîre, parte integrantă din aceasta. 

Art. 2 – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre primarul 
comunei Sinca. 

 
 
 
 

                          INITIATOR                          SECRETAR GENERAL 
                             PRIMAR                            GALEA CRINA MARIA 
                     BARLEZ  VICTOR 

 



 
 
 

ANEXĂ LA PROIECT DE HOTARARE 
 
 
 
 

NR. 
CRT 

DENUMIRE SERVICIU TARIF CU TAXA RAMPA 83,58 LEI SI 
TAXA MEDIU 80 LEI 

1 Colectat, transportat si 
depozitat deseuri 
menajere de la 
populatie (pentru 
persoane fizice) 

-10,87 lei/persoana/luna, fara 
TVA; 
-12,94 lei/persoana/luna, inclusiv 
TVA; 

2 Colectat, transportat si 
depozitat deseuri 
menajere de la agenti 
economici  

-196,61 lei/mc, fara TVA; 
-233,97 lei/mc, inclusiv TVA; 

 
 
 
 
 

                          INITIATOR                          SECRETAR GENERAL 
                             PRIMAR                            GALEA CRINA MARIA 
                     BARLEZ  VICTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 
CO MUNA ŞINCA 

Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov   
Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com 

 
Nr. 587 / 27.01.2022 

 
REFERATUL DE APROBARE 

 
Vazand adresa operatorului Comprest S.A., inregistrata la Comuna Şinca sub nr. 

581/26.01.2022 prin care solicita aprobarea ajustarii tarifelor conform fiselor de fundamentare si 
memoriului justificativ atasate adresei si temeiurile legale pe care sunt fundamentate ajustarile 
Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, art. 8 din Ordinul   presedintelui 
A.N.R.S.C.U.P.  nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, Legea nr. 
51 /2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată. 

ORDIN nr. 109 din 9 iulie 2007privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 
localităţilor 
ART. 8 
(1) Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor se stabilesc, se 
ajustează sau se modifică pe baza solicitărilor operatorilor, în conformitate cu prevederile elaborate 
şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă.   
(2) Operatorul care solicită stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru activităţile specifice 
de salubrizare transmite la autoritatea administraţiei publice locale următoarele:   
a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conţine: tarifele în vigoare, în cazul ajustării 
ori modificării, tarifele solicitate şi justificarea propunerii de stabilire, ajustare sau modificare. 
Tarifele pentru populaţie, propuse, vor fi determinate cu TVA inclus;   
b) fişa de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli;   
c) memoriu tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii, ajustării sau modificării 
tarifelor;   
d) alte date şi informaţii necesare fundamentării tarifelor. 
Legea nr. 51 din 8 martie 2006 (republicată)serviciilor comunitare de utilităţi publice 
ART.43    
(1) Finanţarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, 
precum şi pentru întreţinerea, exploatarea şi funcţionarea sistemelor aferente se realizează pe 
criterii economice şi comerciale; mijloacele materiale şi financiare necesare desfăşurării 
activităţilor specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale 
operatorilor. 
(2) Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de preţuri sau 
tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate şi, după caz, din alocaţii 
de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii: 
a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului; 
b) asigurarea rentabilităţii şi eficienţei economice; 
c) asigurarea egalităţii de tratament al serviciilor de utilităţi publice în raport cu alte servicii publice 
de interes general; 
d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciilor. 
(3) Preţurile şi tarifele aferente serviciilor de utilităţi publice se fundamentează, cu respectarea 
metodologiei de calcul stabilite de autorităţile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor de 



producţie şi exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente 
capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor pentru protecţia mediului, a 
costurilor financiareasociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare 
a gestiunii, şi includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de 
utilităţi publice, precum şi o cotă de profit. 
(4) Stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor serviciilor de utilităţi publice se fac cu 
respectarea metodologiilor de calcul elaborate de autorităţile de reglementare competente. 
(5) Preţurile şi tarifele pentru plata serviciilor de utilităţi publice se propun de operatori şi se 
stabilesc, se ajustează sau se modifică prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale ori, după caz, ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 
activitate serviciile de utilităţi publice, cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritatea de 
reglementare competentă. Hotărârile autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale 
sau, după caz, ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de 
utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, vor ţine seama, 
după caz, de avizele de specialitate ale autorităţilor de reglementare competente. 
(6) În cazul gestiunii delegate, litigiile cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor 
şi/sau tarifelor intervenite între autorităţile administraţiei publice locale şi operatori sau între 
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice şi 
operatori, după caz, se soluţionează de instanţele de judecată competente potrivit legii. 
(7) Preţurile, tarifele şi taxele speciale stabilite şi practicate cu încălcarea dispoziţiilor prezentei 
legi sunt nule de drept, iar sumele încasate necuvenit şi constatate ca atare de către autorităţile de 
reglementare se restituie utilizatorilor de la care au fost colectate sau la bugetele locale, după caz. 
Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101 din 25 aprilie 2006 
ART. 6  Jurisprudență 
(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 în conformitate cu normele 
metodologice*) elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C  
ART. 20 
2) Operatorii, în conformitate cu prevederile legale, au dreptul la: 
b) prezervarea echilibrului contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii; 
c) ajustarea tarifului în raport cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie; 
d) modificarea tarifului în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;   
ART. 25 
Finanţarea cheltuielilor de funcţionare, reabilitare şi dezvoltare a serviciului de salubrizare şi a 
cheltuielilor de investiţii pentru realizarea infrastructurii aferente acestuia se face cu respectarea 
legislaţiei în vigoare privind finanţele publice locale, în ceea ce priveşte iniţierea, fundamentarea, 
promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, a principiilor prevăzute la art. 43 alin. (2) din Legea 
nr. 51/2006, republicată, precum şi a următoarelor principii: 
a) recuperarea integrală de către operatori, prin tarife, taxe speciale sau, după caz, subvenţii de la 
bugetul local, a costurilor de operare şi a investiţiilor pentru înfiinţarea, reabilitarea şi dezvoltarea 
sistemelor de salubrizare; 
b) menţinerea echilibrului contractual.   
ART. 26 
(5) Cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor speciale ofertate/aprobate se stabilesc, se ajustează sau 
se modifică de către autorităţile administraţiei publice locale, în baza fişelor de fundamentare pe 
elemente de cheltuieli, întocmite de către operatori în conformitate cu normele metodologice*) de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 
localităţilor, elaborate de către A.N.R.S.C.  
(6) În cazul operatorilor care au încheiate contracte de delegare a gestiunii pentru care tarifele 
ofertate nu au avut la bază o fişă de fundamentare pe elemente de cheltuieli, prima ajustare a 
tarifelor se va face pe baza fişei de fundamentare, întocmită de către operator, având în vedere 



cheltuielile realizate în ultimele 12 luni, anterioare propunerii. Nivelul tarifului rezultat nu va depăşi 
nivelul tarifului actual, ajustat cu indicele de creştere a parametrului de ajustare.   
(7) Ajustarea ori modificarea ulterioară a tarifelor/taxelor prevăzute la alin. (6) se face de către 
autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea operatorilor, cu respectarea normelor 
metodologice elaborate de A.N.R.S.C.   
(8) Structura şi nivelul tarifelor şi taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât:   
a) să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare;   
b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare a 
serviciului de salubrizare; 
c) să încurajeze investiţiile de capital; 
d) să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului.   
Tinand cont de cele sus enumerate initiez un proiect de hotarareprivind aprobarea ajustarii tarifelor 
pentru serviciile de salubrizare prestate în Comuna Şincaconform tabelului cu preturile propuse si 
il supun spre aprobare consiliului local in sedinta ordinara din luna decembrie. 

NR. 
CRT 

DENUMIRE SERVICIU TARIF CU TAXA RAMPA 83,58 LEI SI 
TAXA MEDIU 80 LEI 

1 Colectat, transportat si 
depozitat deseuri 
menajere de la 
populatie (pentru 
persoane fizice) 

-10,87 lei/persoana/luna, fara 
TVA; 
-12,94 lei/persoana/luna, inclusiv 
TVA; 

2 Colectat, transportat si 
depozitat deseuri 
menajere de la agenti 
economici  

-196,61 lei/mc, fara TVA; 
-233,97 lei/mc, inclusiv TVA; 

Avand in vededere cele sus enumerate propun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local 
Sinca proiectul de hotarare privind privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru serviciile de 
salubrizare prestate în Comuna Şinca in sedinta ordinara din luna februarie 2022. 

 

PRIMAR 
BARLEZ  VICTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 

COMUNA ŞINCA 
ŞINCA VECHE, STR.PRINCIPALĂ NR.314 

Tel./fax +40-0268-245301, primaria_sinca@yahoo.com 
Nr. 588/27.01.2022  

Nr. 588/27.01.2022 

Raport de specialitate 
În urma adresei cu nr. 106 din 18.01.2022 transmisă de către SC COMPREST SA  

și înregistrată la Primăria Șinca cu nr. 581 din 26.01.2022 prin care se solicită ajustarea 

tarifului privind prestarea serviciilor de salubritate datorită atât ratei inflației, cât și 

majorării salariului minim pe economie cu data de 01.01.2022. 

Analizând referatul de aprobare al primarului cu nr. 587/27.01.2022 și proiectul de 

hotărâre prin care se propune aprobarea în consiliul local a ajustării tarifului pentru 

prestarea serviciilor de salubritate pentru pesoanele fizice și juridice care au încheiat un 

contract de salubritate cu operatorul care realizează activitatea de colectare a deșeurilor în 

comuna Șinca, se fundamentează modificarea tarifului astfel: 

Denumire serviciu 

Taxa rampă 83,58 lei 

Taxa depozitare 80 lei 

Tarif  actual 

 

Taxa rampă 83,58 lei 

Taxa depozitare 80 lei 

Tarif conform modificării 

salariului minim și ratei inflației 

Colectat, transportat și depozitat 

deșeuri menajere de la populație  

persoane fizice cu contract 

9,60 lei/pers fără TVA  

11,42 lei/pers cu TVA  

 10,87 lei/pers fără TVA  

12,94 lei/pers cu TVA  

Colectat, transportat și depozitat 

deșeuri menajere  

Agenți economici cu contract 

135,03 lei/mc fără TVA 

160,69 lei/mc cu TVA 

196,61 lei/mc fără TVA  

           233,97 lei/mc cu TVA  

Intocmit 
Birou financiar-contabilitate 

Forgaci Denisa 
 
 
 
 
 
 
 


