
ANUNŢ 

î" conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională 

în administraţia publică se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ. care a fost 

iniţiat şi urmează a fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Botoşani: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor negociate pentru serviciu! public de 

salubrizare al municipiului Botoşani 

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune În scris propuneri, sugestii sau opinii 

cu valoare de recomandare la proiectul de hotărâre susmcnţiouat ale cărui continut îl prezentăm cu 

documentaţia aferentă. Ia Aparatul permanent al Consiliului Local, pană la data de 11.01.2018. in 

sediul Primăriei, str. Revoluţiei nr.l, camera l04. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI
 

MUNICIPIUL BOTOŞANI
 

CONSILIUL LOCAL
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
 

privind aprobarea tarifelor negociate pentru serviciul public de salubrizare al municipiului Botoşani 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI, 

analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea tarifc'.» pentru 

serviciul public de salubrizare al municipiului Botoşani, 

văzând solicitarea S.c. "URBAN SERV" S.A. Botoşani - operatorul serviciului public de 
salubrizare al municipiului Botoşani privind necesitatea aprobării tarifelor, motivat de creşterea cu 81% a 

salariului minim brut garantat lunar pentru un program complet de lucru, respectiv de la 800 lei existent în 

mai 2013 (ultima ajustare de tarife) la 1450 lei din februarie 2017, solicitare transmisă cu adresa 19347 din 

21 august 2017, raportul de specialitate al Direcţiei Edilitare şi Unităţii Locale de monitorizare a serviciilor 

comunitare de utilitate publică, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, 
in baza dispoziţiilor art. 36 alin. 4 lit. f) şi alin. (6) IiI. a) pct. 14 din Legea nr. 215/200 1, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. art. 8 alin. (2) lit. j) din Legea serviciilor comunitare de utilitate 
publică nr. 51/2006, rcpublicată, cu modificările şi cornpletările ulterioare, art. 6 alin. (1) lit. k) şi art. 9 lit. 

g) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 10\/2006, republicată, Normelor merou.i.ogice a 

tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, aprobate prin Ordinul nr. 

109/2007 emis de Preşedintele ANRSC, 

in temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată in 

Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.ln din 20 februarie 2007, cu modificările şi completări le 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.J Se aprobă tarifele pentru operaţiile de salubrizare prestate în baza Contractului nr. 19092 din 

01 august 2007, modificat prin actul adiţional nr. 23467 din 13 noiembrie 2008, negociate conform Anexei 

la prezenta hotărâre. 

An. 2 Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate şi S.c. ,.URBAN 

SERV'· S.A. Botoşani, vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Initiator, • Avizat pentru leg itate, 
Prim~r, Cătăl1f ~ugurel Flutur Secretar,Oana ina Georgescu 

\ 



Primăria municipiului Botoşani 

Cabinet Primar 

Nr-({1~1 din .fd noiembrie 2017 

EXPUNERE DE MOTIVE
 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor negociate pentru serviciul public de salubrizare al
 

municipiului Botoşani
 

În conformitate cu prevederile art.9, lit.d din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publicc 
nr.51/2006, cu modificările şi completări le ulterioare şi art.6. lit. k din Legea nr. 101/200f> privind 
serviciul de salubrizare al localităţi lor, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 92/2007, modificată 

şi aprobată prin Legea nr. 224 din 2008, În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor care le revin În 
sfera serviciului public de salubrizare, autorităţile administraţiei publice locale au competenţe 

exclusive În ceea ce priveşte organizarea, gestionarea şi coordonarea serviciului, având atribuţii, 

printre altele şi atribuţii cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor propuse de 
operator. 

Societatea comercială S.c. URBAN SERV S.A. Botoşani. societate cu care Municipiul 
Botoşani a perfectat contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului 
Botoşani prin concesiune, nr. ]9092 din 01.08.2007, prelungit prin act adiţional nr. 18606 din 
31.07.2015 şi aprobat prin HCL nr. 168 din 24 iunie 2015 şi modificată prin HeL nr. 87 din 19 mai 
2016, solicită ajustarea tarifelor prin adresa 9180 din 19.07.2017 şi Înregistrată la Primăria 

municipiului Botoşani CUIIr. 17001 din 20.07.2017, motivat de faptul că salariul minim brut garantat 
lunar pentru un program complet de lucru a crescut de la 800.DO lei existent În luna mai 20 I3, când a 
fost ultima negociere. Ia 1450,00 lei În luna februarie 20 I7. 

Societatea comercială a anexat fiselc de modificare a tarifelor conform anexei nr. 2 la 
normele metodologice aprobate conform Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 109 din 2007 
precum şi memoriul tehnica-economic justificativ aferent tarifelor. 

Având În vedere cele prezentate iniţiez spre dezbatere proiectul de hotărâre in forma 
prezentată 

Primar, 

Cătălin 



Primăria municipiului Botoşani 

Direcţia Edilitare 

Nr. l-!XIt Z, din rl.1 noiembrie 2017 

Raport de specialitate 

la proiectul de Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de 

salubrizare a municipiului Botoşani 

Prin Contractul 19092 din 01.08.2007 s-a delegate gestiunea activităţilor din 

cadrul serviciului de salubrizare al municipiului Botoşani, prin concesiune, 

operatorului economic S.c. URBAN SERV S.A. Botoşani. 

Prin actul adiţional nr. 23467 din 13.11.2008, la contractual 19092 din 

01.08.2007, se modifică art. 6, punctual 6.2 din contract, care va avea următorul 

conţinut: " Actualizarea tarifelor se va face prin negociere între părţi". 

Prin adresa operatorului S.C. URBAN SERV S.A. Botoşani nr. 9180 din 

19.07.2017 şi înregistrată la Primăria Municipiului Botoşani cu nr. 17001 din 

20.07.2017, adresă ce face trimitere la solicitările de negociere a tarifelor în anii 

2014,2015 şi 2016, se solicită negocierea tarifelor motivată în primul rând de 

creşterea cu 81% a salariului minim brut garantat lunar pentru un program complet 

de lucru, respective de la 800,00 lei existent în luna mai 2013, ultima negociere a 

tarifelor, la 1450,00 lei în februarie 2017. 

În urma solicitării de negociere a tarifelor, operatorul a întocmit fişele de 

modificare a tarifelor conform anexei nr. 2 la normele metodologice aprobate 

conform Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 109 din 2007 precum şi memoriul 

tehnico-economic justificativ aferent tarifelor. 



Comisia de negociere numită prin Dispoziţia Primarului nr. 1240 din 04 

septembrie 2017, a negociat şi stabilit prin proces verbal de negociere nr.26144 din 

08.11.2017 următoarele tarife: 

ri Coeficient 

de creştere 

Operaţiune U.M. rrife ~ifI 

iN- I oc~e II~P~ 
%b: (mai~~_---r.'~_----I
I 
1,35I 1. Măturat manual străzi asfaltate ---ttoOO mp 10,06 113,58 

1 2. Măturat manual trotuare 1000 mp 9,33 -- --:l-~2--:,O;;-6o----t--=-=-----l 

)3. I Măturat mecanizat 1000 mp 4,31 5,82 

1,35 

1,35 ~ 
~Măturat manual după măturat mecanic 1000 mp 21,55 29,09 L35 

1,3515. I Întreţinere pe străzI, trotuare, spaţiI -------ţ-j000 mp 4,31 5.82 

~rl~:;~ţat manual rigole prin răzuire I 1000 mp ~-'8;;-2=-----+-1cc-=-,--=9--:6- -+

1 

-=-=c::--- ----I96 1,35 

'~ărcat ŞI transportat, eliminare finală tona 226,14 226,14 1,00 

I .. I ~~~~uri stradale ---.L 
~ 1, Curăţat mecanic zăpadă afânată până Moo mp 5,74 7,75 li'-:,3C'C5=--- --t 

1 130 cm (pluguit) 1 I 
~.---+Curăţat manual zăpadă afânată I 000 ~43,09 58,17+1,35 

~ G. j~'d'''' m~""' ""dă bă®o"ili 1000 mp 1128.27 173,16 j I~-=; 
Il. lmprăştiat material antiderapant 1000 mp 7,19 9.71 1,35 Il' l' 

(exclusiv materialul) 1 

12. Curăţat manual gheaţă (la comandă) ~O mp 186,73 252~5 I 
L2:."J..lncărcat şi transportat gheaţă şi zăpadă 1mc 114,36 19,39 1,35 J1 



Faţă de cele de mai sus menţionate vă propunem adoptarea proiectului de 

hotărâre în forma prezentată. 

Direcţia Edilitare Consilier,
 

Director, NiC~SCU Constantin Paşparan
 

ciI ;(~ 

Oficiul Juridic 


