
      R O M Â N I A                                                                        
 JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD                                                  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
         BUDACU DE JOS 

 
 

H O T Ă R Â R E 
 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor 

diferențiate, conform O.U.G. nr. 74/2018, aferente Contractului de Concesiune 

nr. 1277/2018 

 
Consiliul Local al comunei Budacu de Jos, întrunit în ședința ordinară, în prezența 

a_____ consilieri locali, 

Având în vedere : 
-referatul de aprobare al Primarului comunei Budacu de Jos, înregistrat sub nr.5513 

din 10.10.2019; 
-raportul viceprimarului comunei Budacu de Jos nr. 5514 din 10.10.2019;   
-adresa nr.954 din 10.10.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița – Năsăud; 
-nota justificativă nr. 50 din 07.10.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  

pentru  gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud; 
-Dispozitia interna a ADI Deseuri BN, nr. 4 din 01.10.2019 prin care s-a dispus 

publicarea unor documente, pe site-ul ADI Deseuri BN, spre consultare publică; 
-prevederile Capitolului VI, art 6.1. lit. c), d) și f), art 6.2. lit. h) din Contractul de 

Concesiune nr. 1277 din 06.12.2018  
-prevederile Capitolului VII, art 7.1. lit. j) din Contractul de Concesiune nr. 1277 din 

06.12.2018 
-adresa S.C. Supercom S.A. nr. 8219 din 30.08.2019 de înaintare a Fișelor de 

fundamentare privind modificarea tarifelor și a Memoriului Tehnico-Economic, înregistrată 
la sediul A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud sub nr. 846 din 02.09.2019 

-raportul Comisiei economice-buget-finanţe, înregistrat sub nr. 5655 din 
18.10.2019; 
 -raportul Comisiei juridice-administraţie publică, înregistrat sub nr. 5656 din 
18.10.2019; 
 -raportul Comisiei învăţământ-sănătate-cultură-sport, înregistrat sub nr. 5657 
din 18.10.2019; 

În conformitate cu: 
-prevederile art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publică, republicată 
-prevederile art. 17, alin. (1), lit. “c”, „f”, „g” și „h” din Legea nr. 211/2011, privind regimul 

deșeurilor, republicată. 
-prevederile 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.  
-prevederile art. 43 alin. (4) și alin. (5) din Legea 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de 

utilități publice. 
-prevederile 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. 

-prevederile art. 10 lit. „b”, art. 17 alin. (2) lit. „c”, art. 20 alin. (1), lit. „q”, art. 21 alin. (1)  
din Statutul actualizat al A.D.I Deșeuri Bistrița – Năsăud. 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „b” – „d”, alin. (4), lit. „e”, 
alin. (7), lit. „n”, art. 139, alin. (1) și alin. (3) și ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrative 



 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1. Se aprobă solicitarea Operatorului S.C. Supercom S.A. de modificare a 
tarifelor, conform O.U.G. nr. 74/2018, aferente Contractului de Concesiune nr. 1277/2018 
și a noilor tarife diferențiate aplicabile, începând cu data de 01.11.2019 în forma prevăzută 
la Anexa, parte integrantă din prezenta Hotărâre. Tarifele astfel aprobate vor face 
obiectului Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Concesiune nr. 1277 din 06.12.2018. 
 Art.2. Se aprobă încredinţarea mandatului special domnului Vărărean Cosmin-
Gheorghe, în calitate de consilier superior, să voteze, în cadrul Adunării Generale a 
Asociației, pe seama şi în numele comunei Budacu de Jos aprobarea solicitării S.C. 
Supercom S.A. de modificare a tarifelor conform O.U.G. nr. 74/2018, aferente Contractului 
de Concesiune nr. 1277/2018 și a noilor tarife diferențiate aplicabile începând cu data de 
01.11.2019 în forma prevăzută la Anexa, parte integrantă din prezenta Hotărâre. 
 Art.3. Se aprobă încredințarea mandatului special Domnului Emil-Radu Moldovan, 
Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a 
deșeurilor municipale în județul Bistrița–Năsăud cu privire la semnarea Actului adițional nr. 
2  la Contractul de Concesiune nr. 1277 din 06.12.2018, în numele și pe seama Asociației, 
ca urmare a modificării tarifelor aferente Serviciului public de salubrizare din județul 
Bistrița–Năsăud. 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţeazăPrimarul 
comunei Budacu de Jos. 

Art.5.-Prezenta hotărâre a fost adoptată, în şedinţă ordinară, cu _____ voturi 
„pentru”, _____ voturi „împotrivă” şi ____ abţineri, din _____ consilieri prezenţi; 

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud  
- A.D.I. pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud; 
- Primarul comunei Budacu de Jos; 
- Persoana nominalizată la art.2. 

 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,          CONTRASEMNEAZĂ 

                  MIHUȚ IOAN        SECRETAR, 
                  VĂRĂREAN FLORIN-IOAN 
 
 
 
 
 
 

Nr. 56 

Din 18 octombrie 2019 
 

 

 

 

 



Anexă la Hotărârea Consiliului Local al comunei Budacu de Jos nr. 56 din 18.10.2019 

 

TARIFE DIFERENȚIATE, conform OUG 74/2018, aferente Contractului nr. 1277/2018, 

transmise de Operatorul S.C. Supercom S.A. spre aprobare 

Nomenclatorul cu denumirea/indicatorul tarifelor lei/tonă 

fără TVA 

lei/tonă 

cu TVA 

lei/mc 

fără TVA 

lei/mc 

cu TVA 

T casnici 

urban 1 

Tariful diferențiat pentru colectarea 

separată și transportul separat al 

deșeurilor reziduale/menajere – Zona 

URBAN 

244,24 290,65 - - 

T casnici 

urban 2 

Tariful diferențiat pentru colectarea 

separată și transportul separat al 

deșeurilor reciclabile – Zona URBAN 

979,04 1165,06 - - 

T casnici 

rural 1 

Tariful diferențiat pentru colectarea 

separată și transportul separat al 

deșeurilor reziduale/menajere – Zona 

RURAL 

253,14 301,24 - - 

T casnici 

rural 2  

Tariful diferențiat pentru colectarea 

separată și transportul separat al 

deșeurilor reciclabile – Zona RURAL 

996,89 1186,30 - - 

T non-

casnici 1 

Tariful diferențiat pentru colectarea 

separată și transportul separat al 

deșeurilor reziduale din deșeuri 

similare provenind de la utilizatorii 

non-casnici  

196,28 233,57 - - 

T non-

casnici 2 

Tariful diferențiat pentru colectarea 

separată și transportul separat al 

deșeurilor reciclabile din deșeuri 

similare provenind de la utilizatorii 

non-casnici 

967,42 1151,23 - - 

T 3  Tariful pentru colectarea, transportul și 

depozitarea deșeurilor din activități din 

construcții/desființări/amenajări 

provenind de la utilizatori casnici 

(inclusiv asociații de 

locatari/proprietari) pe bază de 

comandă și contract individual încheiat 

cu Operatorul 

187,17 222,73 131,02 155,91 



T4  Tariful pentru colectarea, transportul și 

depozitarea deșeurilor din activități din 

construcții/desființări/amenajări 

provenind de la utilizatori/generatori 

non-casnici pe bază de comandă și 

contract individual încheiat cu 

Operatorul 

146,96 174,88 102,87 122,42 

 

 

 

 

 

T5 Tariful pentru colectarea, transportul și 

depozitarea și valorificarea deșeurilor 

voluminoase provenind de la 

utilizatori/generatori casnici (inclusiv 

asociații de locatari/proprietari) pe 

bază de comandă și contract individual 

încheiat cu Operatorul 

370,14 440,47 129,58 154,20 

T6  Tariful pentru colectarea, transportul, 

depozitarea și valorificarea deșeurilor 

voluminoase provenind de la 

utilizatori/generatori non-casnici pe 

bază de comandă și contract individual 

încheiat cu Operatorul 

324,02 385,58 113,41 134,96 

T7 Tariful pentru colectarea, transportul și 

depozitarea deșeurilor abandonate 

-  153,50 182,67 

 

 

 


