
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
CONSILIUL LOCAL MAIERU 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A, de aprobare a tarifelor diferenţiate aferente 

Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de 
salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare şi transfer al deşeurilor 

municipale inclusiv deşeuri periculoase din deşeuri menajere şi managementul Staţiilor de Transfer 
şi al Centrelor de Colectare din judeţul Bistriţa-Năsăud 

 
 
Consiliul Local al comunei Maieru, judeţul Bistriţa-Năsăud, s-a întrunit în şedinţă 

extraordinară, în data de 28.04.2022, în prezența a  11 consilieri; 
Având în vedere : 
- Proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei Maieru, înregistrat sub nr. 28 din 

14.03.2022; 
 - Referatul de aprobare nr. 1164 din 14.03.2022 al Primarului comunei Maieru, cu privire la 
proiectul de hotărâre, în calitate de iniţiator; 
 - Raportul de specialitate nr. 1163 din 14.03.2022 întocmit de Secretarul general al comunei 
Maieru, prin care se propune aprobarea solicitării operatorului S.C. Supercom S.A, de aprobare a 
tarifelor diferenţiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin 
concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, 
depozitare şi transfer al deşeurilor municipale inclusiv deşeuri periculoase din deşeuri menajere şi 
managementul Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de Colectare din judeţul Bistriţa-Năsăud; 

- Adresa nr. 677 din 11.03.2022 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud, înregistrată sub nr. 
1129/14.03.2022; 
 - Adresa S.C. Supercom S.A. nr. 1629 din 04.02.2022 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. 374 din 07.02.2022; 
 - Adresa nr. 1727 din 08.02.2022 a S.C. Supercom S.A. de completare a adresei nr. 1629 din 
04.02.2022 privind înaintarea Fișei de fundamentare a tarifului aferent deșeurilor vegetale colectate 
în flux separat, înregistrată la sediul A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud sub nr. 381 din 08.02.2022; 
 - Contractul de Concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 - Capitolul VII, art 7.1. lit. j);    

- Raportul de analiză nr. 3 din 10.02.2022 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Nasăud;               

- Nota de fundamentare nr. 7 din 11.03.2022 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud; 

- Hotărârea A.G.A. A.D.I. Deşeuri Bistriţa-Năsăud nr. 159 din 03.12.2018 privind 
atribuirea şi încheierea Contractului "Delegarea plin concesiune a serviciului public de salubrizare 
respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare şi transfer al deşeurilor municipale inclusiv 
deşeuri periculoase din deşeuri menajere şi managementul Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de 
Colectare din judeţul Bistriţa- Năsăud” către operatorul declarat câştigător al licitaţiei publice, 
conform Raportului procedurii nr. 1006 din 18.10.2018; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Maieru nr. 16/16.04.2008 privind constituirea 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în 



 

judeţul Bistriţa-Năsăud; 
- Anunţul nr. 1165/14.03.2022, procesele-verbale nr. 1166/14.03.2022 de afişare şi nr. 

1888/28.04.2022 de dezafişare a proiectului de hotărâre; 
- Avizul nr. 1871 din 27.04.2022 al comisiei pentru activități economico-financiare, social-

culturale, culte, muncă şi protecţie socială, integrare europeană şi relaţii externe din cadrul 
Consiliului local Maieru; 

- Avizul nr. 1876 din 27.04.2022 al comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, protecţie 
copii, tineret-sport şi amenajarea teritoriului-urbanism din cadrul Consiliului local Maieru; 

- Avizul nr. 1865 din 27.04.2022 al comisiei juridice şi de disciplină, pentru agricultură, 
silvicultură, protecţie mediu şi turism din cadrul Consiliului local Maieru; 

În conformitate cu: 

- prevederile art. 17 alin. (5) lit. f), i), j) şi k) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
92/2021 privind regimul deşeurilor; 

- prevederile art. 43 alin. (4) şi alin. (5) din Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare 
de utilităţi publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 6 alin. (1) lit. 1) şi art. 26 alin. (5) din Legea nr. 101/2006, Legea 
Serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 7 şi art. 8 din Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului 
de salubrizare a localităţilor al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 
de Utilităţi Publice; 

- prevederile art. 10 lit. b), art. 17 alin. (2) lit. c), art. 20 alin. (1) şi art. 21 alin. (1) din 
Statutul A.D.I. Deşeuri Bistriţa-Năsăud, actualizat; 

- prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art. 4 lit. b) şi art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;     
 În temeiul prevederilor art. 5 lit. ee), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi d), alin. (4) lit. e), 
alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), art. 154 alin. (6), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 - art. 199 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. (1) Se aprobă solicitarea Operatorului S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor 
diferenţiate aferente Contractului de Concesiune nr. 1277/2018, aplicabile începând cu data de 
intrare în vigoare a Actului adiţional nr. 5, în forma prevăzuta la Anexa, parte integrantă din 
prezenta hotărâre.          
 (2) Tarifele astfel aprobate vor face obiectului Actului Adiţional nr. 5 la Contractul de 
Concesiune nr. 1277 din 06.12.2018.        
 Art.2. Se aprobă încredinţarea mandatului special domnului Borş Vasile în calitate de 
Primar al comunei Maieru să voteze, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei, pe seama şi în 
numele Comunei Maieru aprobarea solicitării S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor 
diferenţiate aferente Contractului de Concesiune nr. 1277/2018, aplicabile începând cu data de 
intrare în vigoare a Actului adiţional nr. 5, în forma prevăzută la Anexa, parte integrantă din 
prezenta hotărâre.           
 Art.3. (1) Hotărârea are caracter normativ şi intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă 
publică.           
 (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face în termen de 5 zile de la data comunicării către 
prefect, prin publicare pe site-ul www.primariamaieru.ro, la secţiunea Monitorul Oficial Local. 



 

 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
comunei Maieru.          
 Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local ai comunei Maieru cu majoritate 
simplă, cu respectarea art. 5 lit. ee) şi art. 139 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de _11_ voturi „pentru” _0_ voturi 
„împotrivă” şi _0_ voturi „abţinere” din numărul de  _11_ consilieri locali prezenţi la şedinţă.
 Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Secretarului general al comunei Maieru, cu:
 - Primarul comunei Maieru;         
 - A.D.I. Deşeuri Bistriţa - Nasăud, Bistriţa, str. Păcii, nr. 2/A, judeţul Bistriţa- Năsăud; 
 - Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, P-ţa Petru Rareş, nr. 1, judeţul 
Bistriţa-Năsăud. 

 
      PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ                  
   CRĂCIUN ANCUŢA-MARIA                                   p. SECRETAR GENERAL U.A.T. , 

                BÎRTA GRIGORE              
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MAIERU 
            ANEXĂ 
                         la Hotărârea nr. 37 din 28.04.2022 
 

TARIFE DIFERENȚIATE, 
 aferente Contractului nr. 1277/2018, transmise de Operatorul S.C. Supercom S.A. spre 

aprobare 
 

Nomenclatorul cu denumirea/indicatorul 
tarifelor 

Tarife propuse spre aprobare 
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 

298,46 355,17 - - 

T 
casnici 
urban 
2 

Tariful diferențiat pentru colectarea 
separată și transportul separat al 
deșeurilor reciclabile – Zona URBAN 

792,15 942,66 - - 

T 
casnici 
rural 1 

Tariful diferențiat pentru colectarea 
separată și transportul separat al 
deșeurilor reziduale/menajere – Zona 
RURAL 

301,39 358,66 - - 

T 
casnici 
rural 2  

Tariful diferențiat pentru colectarea 
separată și transportul separat al 
deșeurilor reciclabile – Zona RURAL 

783,74 932,65 - - 

T non-
casnici 
1 

Tariful diferențiat pentru colectarea 
separată și transportul separat al 
deșeurilor reziduale din deșeuri 
similare provenind de la utilizatorii 
non-casnici  

374,99 446,23 - - 

T non-
casnici 
2 

Tariful diferențiat pentru colectarea 
separată și transportul separat al 
deșeurilor reciclabile din deșeuri 
similare provenind de la utilizatorii 
non-casnici 

765,59 911,05 - - 

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 

249,86 297,34 174,90 297,34 

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 

179,13 255,89 125,39 149,21 

T5 Tariful pentru colectarea, transportul 403,74 480,45 141,34 168,20 



 

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 

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 

375,93 447,36 131,58 156,58 

T7 Tariful pentru colectarea, transportul 
și depozitarea deșeurilor abandonate 

- - 224,59 267,26 

T8 Tariful pentru colectarea separată a 
deșeurilor vegetale provenind de la 
UTILIZATORII CASNICI și 
transportul separat la facilități 
tehnologice de tratare pe bază de 
comandă și contract individual 
încheiat cu Operatorul 
(TARIF/SAC) 

6,03 7,18 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	HOTĂRĂŞTE:

