
ROMA.NIA 
JUDETUL COV ASNA 

PRIMAR 
NR.5297/07.12.2021 

REFERATDEAPROBARE 
privind aprobarea unui studio, precum ~i a proiectului Actului aditional nr. 7 la Contractul 

de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i depozitare de~euri in judetul 
Covasna nr. 128/28.04.2017, incheiat intre judetul Covasna ~i S.C. ECO Bill OR S.R.L. 

Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, Romania s-a angajat sa asigure 
conformarea a mai multor obligatii cum ar fi: reducerea depozitarii a cantitatilor de~eurilor 
biodegradabile municipale (Directiva 199/31 /CE privind depozitele de de~euri), reciclarea ~i 
valorificarea de~eurilor din ambalaje (Directiva 94/62/Ce privind ambalajele ~i de~eurile din 
ambalaje ), respectiv pregatirea pentru reutilizarea ~i reciclarea de~eurilor municipale (Directiva 
2008/98/Ce privind de~eurile ). 

in cazul in care Romania nu respecta termenele de conformare, Curtea Europeana de 
Justitie poate dispune aplicarea de penalitati, care vor fi recuperate in final de la UAT-uri, 
intrucat ace~tia au obligatiile de a indeplini cele asumate de Romania, astfel cum sunt 
reglementate prin Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 
101/2006, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a 
Guvemului nr. 92/2021 privind regimul de~eurilor, H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea 
de~eurilor, cu modificarile ~i completarile ulterioare, H.G. nr. 942/2017 privind aprobarea 
Planului national de gestionare a de~eurilor, etc. 

Pentru sprijinirea Romaniei in vederea conformarii cu directivele europene, Uniunea 
Europeana a alocat fonduri europene pentru realizarea proiectelor privind SMID-urile, iar pentru 
utilizarea resurselor financiare disponibile, a fost creat un cadru institutional adecvat pentru 
gestionarea in comun a infrastructurii aferente ~i a serviciilor de operare a SMID-urilor prin 
crearea ADI-lor. 

Prin Hotararea Consiliului Judetean Covasna nr. 59/2009 s-a aprobat asocierea judetului 
Covasna cu alte unitati administrativ-teritoriale in vederea infiintarii Asociatiei de dezvoltare 
intercomunitara "Sistem Integrat de Management al De~eurilor injudetul Covasna". 

Asociatia de dezvoltare intercomunitara "Sistem Integrat de Management al De~eurilor in 
judetul Covasna" a fost inregistrata in Registrul asociatilor ~i fundatiilor in anul 2010. 

Conform prevederilor contractului de asociere, ale actului constitutiv, precum ~i ale 
statutului, Asociatia de dezvoltare intercomunitara "Sistem Integrat de Management al 
De~eurilor in judetul Covasna" are anumite obligatii cu privire la delegarea serviciului de 
salubrizare pentru activitatile de sortare a de~eurilor municipale, organizarea prelucrarii, 
neutralizarii ~i valorificarii materiale a de~eurilor, depozitarea controlata a de~eurilor municipale 
~i administrarea depozitului de de~euri ~i a statiei de transfer a de~eurilor, in raport de dispozitiile 
Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, privind prestarea serviciilor de utilitati publice la nivel local. 



In baza obligatiilor asumate, respectiv in urma licitatiei publice s-a semnat Contractul de 
delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i depozitare de~euri in judetul Covasna nr. 
128/28.04.2017 cu operatorul economic S.C. ECO BIHOR S.R.L. Prestarea activitatilor au 
inceput la data de 09.10.2017. Activitatile care se presteaza in cadrul Centrului de Management 
Integrat al De~eurilor -Let/ Boro~neu Mare sunt: sortarea de~eurilor colectate selectiv, 
compostarea biode~eurilor ~i depozitarea de~eurilor menajere colectate in amestec. 

Pana in prezent Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i 
depozitare de~euri injudetul Covasna nr. 128/28.04.2017 a avut mai multe modificari. 

Modificarile majore au avut ca temei legal obligatiile prevazute de Legea nr. 211/2011 
privind regimul de~eurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 
~i a de~eurilor de ambalaje ~i a Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, ~i anume: majorarea tarifului pentru administrarea depozitului de de~euri, 
modificarea indicatorilor de performanta, integrarea ora~ului Baraolt in Sistemul de management 
al de~eurilor creat la nivelul judetului Covasna, modul de intocmire a Raportului de 
monitorizare, majorarea redeventei prin actualizarea anuala cu indicele preturilor de consum 
comunicat de Institutul National de Statistica, modificarea tarifelor serviciilor prestate in cadrul 
CMID, precum ~i alte modificari ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transfer, 
tratare ~i depozitare de~euri injudetul Covasna nr. 128/28.04.2017. 

Printr-un studiu, realizat de Asociatia de dezvoltare intercomunitara "Sistem Integrat de 
Management al De~eurilor 1n judetul Covasna", inaintat prin adresa nr. 583/03.12.2021, 
inregistrata la Registratura generala a Consiliului Judetean Covasna sub nr. 13.153/03.12.2021, 
s-a analizat solicitarea S.C. ECO BIHOR S.R.L. nr. 623/17.11.2021, inregistrata la Asociatia de 
dezvoltare intercomunitara "Sistem lntegrat de Management al De~eurilor in judetul Covasna" 
sub nr. 567/17.11.2021, insotita de documentatiajustificativa aferenta, referitor la modificarea 
tarifului pentru activitatea de administrare a depozitului de de~euri prestata in baza Contractului 
de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i depozitare de~euri in judetul Covasna nr. 
128/28.04.2017. 

Prestarea activitatilor ~i cantitatile aferente au fost monitorizate lunar, trimestrial ~i anual 
de catre aparatul tehnic al Asociatiei de dezvoltare intercomunitara "Sistem Integrat de 
Management al De~eurilor in judetul Covasna". De-a lungul celor patru ani de activitate nu au 
fost constatate deficiente semnificative in activitatea de operare a CMID-ului. Cantitatile efective 
intrate la statia de sortare in anul 2021 prezinta o cre~tere semnificativa fata de anul precedent. 
Ca urmare ~i cheltuielile de sortare cresc proportional. Estimarile pentru anul 2022 prezinta 
anumite modificari u~oare la nivelul cantitatilor de~eurilor depozitate ~i celor biodegradabile, 
prin urmare aceste schimbari pot fi luate 1n considerare pentru calculele estimative prezentate. 

La justificarea modificarilor se are in vedere: cre~terea indicelor preturilor de consum 
pentru servicii, 1n perioada octombrie 2020-septembrie 2021, valoarea pretului energiei electrice, 
combustibilului, al lubrifiantilor, pieselor de schimb pentru fiecare utilaj/autocamion etc. pe 
fiecare obiectiv, cre~terea cheltuielilor efective cu reparatiile ma~inilor, utilajelor, 
echipamentelor, cre~terea cheltuielilor cu protectia muncii, din cauza pandemiei COVID 19, 
cre~terea cheltuielilor cu materii prime ~i materiale consumabile din cauza nivelului ridicat al 
inflatiei, la serviciile de paza ~i protectie, deratizare, telecomunicatii, etc., cre~terea cantitatilor 
de de~euri selective, care cre~te ~i cheltuielile cu munca vie, totodata se preconizeaza ~i o marire 
a salariilor existente. 

S-a luat in considerare ~i faptul ca valoarea redeventei trebuie actualizata in fiecare an cu 
indicele preturilor de consum pentru servicii. Valoarea ICP pentru perioada octombrie 2020 -
septembrie 2021 a fost utilizata pentru indexarea redeventei datorate de operatorul S.C. Eco 
Bihor S.R.L. Consiliului Judetean Covasna, conform art. 11 alin. (7) din contractul de delegare, 
redeventa datorata anual crescand astfel de la 757.137 lei la 783.864 lei. 

In anul 2021, veniturile realizate la sortare sunt inca putemic influentate de pandemia 
COVID 19. Exista anumite de~euri de ambalaje (ca de ex: metal, folie) pentru care inca nu exista 
o industrie de prelucrare, prin urmare stocurile existente in statia de sortare sunt mari ~i de~i 



activitatea de sortare a fost realizata de catre delegat, de~eurile reciclabile respective sunt greu 
sau deloc vandabile ~i nu aduc venituri. 

De asemenea, valorificarea energetica (prin incinerare) a de~eurilor reciclabile nu s-a putut 
realiza m cursul anului 2021 comparativ cu anul 2020 din cauza utilizarii cu mare intarziere a 
aplicatiei informatice ,,Sistem informatic de asigurare a trasabilitatii de~eurilor" (SIATD) pentru 
monitorizarea ~i verificarea de catre Administratia Fondului de Mediu a corectitudinii 
tranzactiilor cu de~euri de ambalaje in sistemul raspunderii extinse a producatorului. 

La cheltuielile cu operarea statiei de sortare s-au luat in calcul cantitatile receptionate in 
perioada 0l.0l.2021-30.09.2020 (pentru care exista documente de evidenta), pe baza carora s-au 
extrapolat ~i prognozat cantitatile pentru anul 2022. In urma valorificarii acestora, rezulta ca 
operarea statiei de sortare nu mai realizeaza excedent ca in anii precedenti, dar se mentine tariful 
de O lei. 

In cazul operarii statiei de compostare se mentine tariful de O lei, intrucat veniturile 
acopera cheltuielile, dar nici aici in anul 2021 nu s-a realizat excedentul preconizat din 
activitatea de operare a statiei de compostare din cauza epidemiei COVID 19, din cauza inflatiei 
~i a deprecierii leului faµ de EURO, a cre~terii drastice a preturilor energiei electrice, 
combustibililor ~i materiilor prime. 

Confonn studiului mentionat, solicitarea este fundamentata, justificata, ~i sunt indeplinite 
cerintele legale. 

In alta ordine de idei, a~a cum s-a mentionat in adresa Asociatia de dezvoltare 
intercomunitara "Sistem Integrat de Management al De~eurilor in judetul Covasna", tariful 
aprobat pentru operatorul depozitului conform de de~euri municipale, S.C. ECO Bihor S.R.L., 
influenteaza circuitul financiar al operatorilor de salubrizare, cum ar fi S.C. TEGA S.A., S.C. 
GOS-TRANS-COM S.R.L., S.C. GOSP-COM S.R.L. ~i S.C. SALUBRITATEA IBSV S.R.L. 

Conform dispozitiilor art. 17 alin. (6) din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul de~eurilor, 
coroborat cu dispozitiile art. 16 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 249/2015, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, producatorii de ambalaje au obligatia sa acopere costurile de gestionare a 
de~eurilor din de~eurile municipale pentru care se aplica raspunderea extinsa a producatorului. 

In consecinta, costurile de colectare, transport, etc., a de~eurilor de ambalaje nu pot fi 
suportate de populatie ~i nici de operatorii de salubrizare, acestea in mod obligatoriu trebuie sa 
fie suportate de producatori. 

Pentru a putea fi suportate aceste costuri, Ill baza art. 60 alin. (3) din acela~i act normativ, 
autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau dupa caz, 
asociatiile de dezvoltare intercomunitara incheie contracte, parteneriate sau alte forme de 
colaborare, cu toate organizatiile autorizate care implementeaza obligatiile privind raspunderea 
extinsa a producatorului. 

In acest sens, anual se mcheie contracte cu organizatiile autorizate care implementeaza 
obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului, avand la baza tarifele aprobate pentru 
anul urmator. Astfel, la data de 0 1 ianuarie 2021 trebuie cunoscute tarifele mai sus mentionate, 
in caz contrar se risca ca sumele cuvenite operatorilor de salubrizare sa nu fie achitate de catre 
producatori. 

A vand in vedere cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare privind 
aprobarea unui studiu, precum ~i a proiectului Actului aditional nr. 7 la Contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i depozitare de~euri in judetul Covasna nr. 
128/28.04.2017, incheiat intre judetul Covasna ~i S.C. ECO BIHOR S.R.L. 

PRIMAR, 
DOMBORA LEHEL-LAJOS 



Nr. 5298/07.12.2021 
PROJECT 

ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

PRIMAR 

HOTARAREA Nr. I ---
privind aprobarea unui studio, precum ~i a proiectului Actului adifional nr. 7 la 

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i depozitare de~euri in 
judeful Covasna nr. 128/28.04.2017, incheiat intre judeful Covasna ~i S.C. ECO BIHOR 

S.R.L. 

Consiliul Local al comunei Reci, 
intrunit in ~edinta ordinarii din data _ ___ _ 
analizand Referatul de aprobare al 5297/07.12.2021 privind aprobarea unui studiu, precum 

~i a proiectului Actului aditional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, 
tratare ~i depozitare de~euri in judetul Covasna nr. 128/28.04.2017, incheiat intre judetul 
Covasna ~i S.C. ECO BIHOR S.R.L., 

avand in vedere Raportul 5299/07.12.2021, precum ~i avizele comisiilor de specialitate, 
intocmite in acest sens; 

luand in considerare: 
- Ordonanµ de urgenta a Guvemului nr. 92/2021 privind regimul de~eurilor; 
- Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, republicatii, cu modificiirile 

~i completarile ulterioare; 
- Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicatii, cu modificiirile 

~i completiirile ulterioare; 
- Ordonanta de urgenta, a Guvemului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobatii 

cu modificiiri ~i completiiri prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati 

Publice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitiitilor; 

- art. 7 lit. b) din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i 
depozitare de~euri injudetul Cova:sna nr. 128/28.04.2017; 

- art. 10 alin. (1) lit. b) ~i art. 14 din Contractul de asociere al Asociatiei de dezvoltare 
intercomunitarii "Si stem Integrat de Management al De~eurilor in judetul Covasna"; 

- art. 17 alin. (3) lit. e ), coroborat cu art. 22 alin. (1 ), precum ~i art. 18 alin. (2) pct. 10 din 
Statutul Asociatiei de dezvoltare intercomunitarii "Sistem Integrat de Management al De~eurilor 
in judetul Covasna"; 

viizand adresa Asociatiei de dezvoltare intercomunitarii "Sistem Integrat de Management 
al De~eurilor in judetul Covasna" nr. 584/07.12.2021, inregistratii la Registratura Primiiriei 
comunei Reci sub nr. 5296/07.12.2021; 

fiind 1ndeplinite procedurile previizute de Legea nr. 52/2003 privind transparenµ 
decizionala in administratia publica, republicata, 

in baza art.129 alin.(l), alin.(9) lite, art.139 alin.(3) Iit.f ~i art.196 alin.(1) lit.a din 
Ordonanta de Urgentii a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 



HOTARA~TE: 

Art. 1. Se aproba Studiul nr. 581/02.12.2021 privind analiza solicitarii S.C. ECO BIHOR 
S.R.L. cu privire la modificarea tarifului pentru activitatea de administrare a depozitului de 
de~euri prestata 'in cadrul Centrului de Management Integrat al De~eurilor-Let, 'in baza 
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i depozitare de~euri in judeµ.il 
Covasna nr. 128/28.04.2017, realizat de Asociatia de dezvoltare intercomunitara "Sistem Integrat 
de Management al De~eurilor in judeµ.il Covasna", ~i inaintat prin adresa nr. 584/07.12.2021, 
inregistrata la Primaria comunei Reci sub nr. 5296/07.12.2021, prevazut in anexa nr. 1. 

Art. 2. Se aproba proiectul Actului aditional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de transfer, tratare ~i depozitare de~euri in judeµ.il Covasna nr. 128/28.04.2017, 
incheiat intre judeµ.il Covasna ~i Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L., prevazut in anexa nr. 2. 

Art. 3. Se mandateaza domnul Dombora Lehel-Lajos, reprezentantul Comunei Reci in 
Adunarea Generala a Asociatiei de dezvoltare intercomunitara "Sistem Integrat de Management 
al De~eurilor in judeµ.il Covasna", sa voteze in favoarea adoptarii Actului aditional nr. 7 la 
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i depozitare de~euri in judeµ.il 
Covasna nr. 128/28.04.2017, in forma prevazuta in anexa nr. 2. 

Art. 4. Se mandateaza iudetul Covasna prin reprezentantul sau legal sa semneze 
Actul aditional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i 
depozitare de~euri injudeµ.il Covasna nr. 128/28.06.2017 in numele ~i pe seama comunei Reci. 

Art. 5. Anexele nr. 1-2 fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 6. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul comunei 
Reci. 

Initiator 
Primar 

DOMBORA Lebel-Lajos 



ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 

VICEPRIMAR 
NR.5299/07.12.2021 

RAPORTDE SPECIALITATE 
privind aprobarea unui studiu, precum ~i a proiectului Actului aditional or. 7 la Contractul 

de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i depozitare de~euri in judetul 
Covasna or. 128/28.04.2017, incheiat intre judetul Covasna ~i S.C. ECO BIHOR S.R.L. 

Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, Romania s-a angajat sa asigure 
conformarea a mai multor obligatii cum ar fi: reducerea depozitarii a cantitatilor de~eurilor 
biodegradabile municipale (Directiva 199/31/CE privind depozitele de de~euri), reciclarea ~i 
valorificarea de~eurilor din ambalaje (Directiva 94/62/Ce privind ambalajele ~i de~eurile din 
ambalaje ), respectiv pregatirea pentru reutilizarea ~i reciclarea de~eurilor municipale (Directiva 
2008/98/Ce privind deseurile ). 

in cazul in care' Romania nu respecta termenele de conformare, Curtea Europeana de 
Justitie poate dispune aplicarea de penalitati, care vor fi recuperate in final de la UAT-uri, 
intrucat ace~tia au obligatiile de a indeplini cele asumate de Romania, astfel cum sunt 
reglementate prin Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 
101/2006, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a 
Guvemului nr. 92/2021 privind regimul de~eurilor, H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea 
de~eurilor, cu modificarile ~i completarile ulterioare, H.G. nr. 942/2017 privind aprobarea 
Planului national de gestionare a de~eurilor, etc. 

Pentru sprijinirea Romaniei in vederea conformarii cu directivele europene, Uniunea 
Europeana a alocat fonduri europene pentru realizarea proiectelor privind SMID-urile, iar pentru 
utilizarea resurselor financiare disponibile, a fost creat un cadru institutional adecvat pentru 
gestionarea in comun a infrastructurii aferente ~i a serviciilor de operare a SMID-urilor prin 
crearea ADI-lor. 

Prin Hotararea Consiliului Judetean Covasna nr. 59/2009 s-a aprobat asocierea judetului 
Covasna cu alte unitati administrativ-teritoriale in vederea infiintarii Asociatiei de dezvoltare 
intercomunitara "Sistem Integrat de Management al De~eurilor injudetul Covasna". 

Asociatia de dezvoltare intercomunitara "Sistem Integrat de Management al De~eurilor in 
judeµil Covasna" a fost inregistrata in Registrul asociatilor ~i fundatiilor in anul 2010. 

Conform prevederilor contractului de asociere, ale actului constitutiv, precum ~i ale 
statutului, Asociatia de dezvoltare intercomunitara "Sistem Integrat de Management al 
De~eurilor in judeµil Covasna" are anumite obligatii cu privire la delegarea serviciului de 
salubrizare pentru activitatile de sortare a de~eurilor municipale, organizarea prelucrarii, 
neutralizarii ~i valorificarii materiale a de~eurilor, depozitarea controlata a de~eurilor municipale 
~i administrarea depozitului de de~euri ~i a statiei de transfer a de~eurilor, in raport de dispozitiile 



Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, privind prestarea serviciilor de utilitati publice la nivel local. 

In baza obligatiilor asumate, respectiv in urma licitati~i publice s-a semnat Contractul de 
delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i depozitare de~euri in judetul Covasna nr. 
128/28.04.2017 cu operatorul economic S.C. ECO BIHOR S.R.L. Prestarea activitatilor au 
inceput la data de 09.10.2017. Activitatile care se presteaza in cadrul Centrului de Management 
Integrat al De~eurilor -Let/ Boro~neu Mare sunt: sortarea de~eurilor colectate selectiv, 
compostarea biode~eurilor ~i depozitarea de~eurilor menajere colectate in amestec. 

Pana in prezent Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i 
depozitare de~euri in judetul Covasna nr. 128/28.04.2017 a avut mai multe modificari. 

Modificarile majore au avut ca temei legal obligatiile prevazute de Legea nr. 211/2011 
privind regimul de~eurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 
~i a de~eurilor de ambalaje ~i a Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, ~i anume: majorarea tarifului pentru administrarea depozitului de de~euri, 
modificarea indicatorilor de performanta, integrarea ora~ului Baraolt in Sistemul de management 
al de~eurilor creat la nivelul judetului Covasna, modul de intocmire a Raportului de 
monitorizare, majorarea redeventei prin actualizarea anuala cu indicele preturilor de consum 
comunicat de Institutul National de Statistica, modificarea tarifelor serviciilor prestate in cadrul 
CMID, precum ~i alte modificari ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transfer, 
tratare ~i depozitare de~euri injudetul Covasna nr. 128/28.04.2017. 

Printr-un studiu, realizat de Asociatia de dezvoltare intercomunitara "Sistem Integrat de 
Management al De~eurilor in judetul Covasna", inaintat prin adresa nr. 583/03.12.2021, 
inregistrata la Registratura generala a Consiliului Judetean Covasna sub nr. 13.153/03.12.2021, 
s-a analizat solicitarea S.C. ECO BIHOR S.R.L. nr. 623/17.11.2021, inregistrata la Asociatia de 
dezvoltare intercomunitara "Sistem Integrat de Management al De~eurilor in judetul Covasna" 
sub nr. 567 /17 .11.2021, insotita de documentatia justificativa aferenta, referitor la modificarea 
tarifului pentru activitatea de administrare a depozitului de de~euri prestata in baza Contractului 
de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i depozitare de~euri in judetul Covasna nr. 
128/28.04.2017. 

Prestarea activitatilor ~i cantitatile aferente au fost monitorizate lunar, trimestrial ~i anual 
de catre aparatul tehnic al Asociatiei de dezvoltare intercomunitara "Sistem Integrat de 
Management al De~eurilor in judetul Covasna". De-a lungul celor patru ani de activitate nu au 
fost constatate deficiente semnificative in activitatea de operare a CMID-ului. Cantitatile efective 
intrate la statia de sortare in anul 2021 prezinta o cre~tere semnificativa fata de anul precedent. 
Ca urmare ~i cheltuielile de sortare cresc proportional. Estimarile pentru anul 2022 prezinta 
anumite modificari u~oare la nivelul cantitatilor de~eurilor depozitate ~i celor biodegradabile, 
prin unnare aceste schimbari pot fi luate 1n considerare pentru calculele estimative prezentate. 

La justificarea modificarilor se are in vedere: cre~terea indicelor preturilor de consum 
pentru servicii, in perioada octombrie 2020-septembrie 2021, valoarea pretului energiei electrice, 
combustibilului, al lubrifiantilor, pieselor de schimb pentru fiecare utilaj/autocamion etc. pe 
fiecare obiectiv, cre~terea cheltuielilor efective cu reparatiile ma~inilor, utilajelor, 
echipamentelor, cre~terea cheltuielilor cu protectia muncii, din cauza pandemiei COVID 19, 
cre~terea cheltuielilor cu materii prime ~i materiale consumabile din cauza nivelului ridicat al 
inflatiei, la serviciile de paza ~i protectie, deratizare, telecomunicatii, etc., cre~terea cantitatilor 
de de~euri selective, care cre~te ~i cheltuielile cu munca vie, totodata se preconizeaza ~i o marire 
a salariilor existente. 

S-a luat 'in considerare ~i faptul ca valoarea redeventei trebuie actualizata in fiecare an cu 
indicele preturilor de consum pentru servicii. Valoarea ICP pentru perioada octombrie 2020 -
septembrie 2021 a fost utilizata pentru indexarea redeventei datorate de operatorul S.C. Eco 
Bihor S.R.L. Consiliului Judetean Covasna, conform art. 11 alin. (7) din contractul de delegare, 
redeventa datorata anual crescand astfel de la 757.137 lei la 783.864 lei. 



In anul 2021, veniturile realizate la sortare sunt inca putemic influentate de pandemia 
COVID 19. Exista anumite de~euri de ambalaje (ca de ex: metal, folie) pentru care inca nu exista 
o industrie de prelucrare, prin urmare stocurile existente in statia de sortare sunt mari ~i de~i 
activitatea de sortare a fost realizata de catre delegat, de~eurile reciclabile respective sunt greu 
sau deloc vandabile ~i nu aduc venituri. 

De asemenea, valorificarea energeticii (prin incinerare) a de~eurilor reciclabile nu s-a putut 
realiza in cursul anului 2021 comparativ cu anul 2020 din cauza utilizarii cu mare intarziere a 
aplicatiei informatice ,,Sistem informatic de asigurare a trasabilitatii de~eurilor" (SIA TD) pentru 
monitorizarea ~i verificarea de catre Administratia Fondului de Mediu a corectitudinii 
tranzactiilor cu de~euri de ambalaje in sistemul raspunderii extinse a producatorului. 

La cheltuielile cu operarea statiei de sortare s-au luat in calcul cantitatile receptionate in 
perioada 0l.0l.2021-30.09.2020 (pentru care exista documente de evidenta), pe baza carora s-au 
extrapolat ~i prognozat cantitatile pentru anul 2022. In urma valorificarii acestora, rezulta ca 
operarea statiei de sortare nu mai realizeaza excedent ca in anii precedenti, dar se mentine tariful 
de O lei. 

In cazul operarii statiei de compostare se mentine tariful de O lei, intrucat veniturile 
acopera cheltuielile, dar nici aici in anul 2021 nu s-a realizat excedentul preconizat din 
activitatea de operare a statiei de compostare din cauza epidemiei COVID 19, din cauza inflatiei 
~i a deprecierii leului fata de EURO, a cre~terii drastice a preturilor energiei electrice, 
combustibililor ~i materiilor prime. 

Conform studiului mentionat, solicitarea este fundamentata, justificata, ~i sunt indeplinite 
cerintele legate. 

In alta ordine de idei, a~a cum s-a mentionat in adresa Asociatia de dezvoltare 
intercomunitara "Sistem Integrat de Management al De~eurilor in judetul Covasna", tariful 
aprobat pentru operatorul depozitului conform de de~euri municipale, S.C. ECO Bihor S.R.L., 
influenteaza circuitul financiar al operatorilor de salubrizare, cum ar fi S.C. TEGA S.A., S.C. 
GOS-TRANS-COM S.R.L., S.C. GOSP-COM S.R.L. ~i S.C. SALUBRITATEA IBSV S.R.L. 

Conform dispozitiilor art. 17 alin. (6) din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul de~eurilor, 
coroborat cu dispozitiile art. 16 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 249/2015, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, producatorii de ambalaje au obligatia sa acopere costurile de gestionare a 
de~eurilor din de~eurile municipale pentru care se aplica raspunderea extinsa a producatorului. 

In consecinta, costurile de colectare, transport, etc., a de~eurilor de ambalaje nu pot fi 
suportate de populatie ~i nici de operatorii de salubrizare, acestea in mod obligatoriu trebuie sa 
fie suportate de producatori. 

Pentru a putea fi suportate aceste costuri, in baza art. 60 alin. (3) din acela~i act normativ, 
autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau dupa caz, 
asociatiile de dezvoltare intercomunitara incheie contracte, parteneriate sau alte forme de 
colaborare, cu toate organizatiile autorizate care implementeaza obligatiile privind raspunderea 
extinsa a producatorului. 

In acest sens, anual se incheie contracte cu organizatiile autorizate care implementeaza 
obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului, avand la baza tarifele aprobate pentru 
anul urmator. Astfel, la data de 0 1 ianuarie 2021 trebuie cunoscute tarifele mai sus mentionate, 
in caz contrar se risca ca sumele cuvenite operatorilor de salubrizare sa nu fie achitate de catre 
producatori. 

A vand in vedere cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare privind 
aprobarea unui studiu, precum ~i a proiectului Actului aditional nr. 7 la Contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i depozitare de~euri in judetul Covasna nr. 
128/28.04.2017, incheiat intre judetul Covasna ~i S.C. ECO BIHOR S.R.L. 

VICEPRIMAR 

PETER ro;{7c 



ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 
administrarea domeniului public §i privat al comunei, urbanism, 
apararea ordinii, linistii pub/ice si a drepturilor cetatenilor 
Nr. ~-::,. /2._ ;f.. /2... 2.. oLI 

Raport al comisiei de specialitate 
privind aprobarea unui studiu, precum ~i a proiectului Actului adifional nr. 7 

la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i 
depozitare de~euri in judeful Covasna nr. 128/28.04.2017, incheiat intre 

judetul Covasna ~i S.C. ECO BfilOR S.R.L. 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare, susmentionat, 
constata ca proiectul este mtocmit conform prevederilor legale. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele semnalate m 
referatul de aprobare a primarului. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, precum actele normative in vigoare privind asociatii 
si fundatii. 

Tinand cont de cele aratate mai sus, comisia avizeaza favorabil proiectul de 
hotarare, §i propune spre aprobare in cadrul §edintei de consiliu in forma elaborata. 

Pre§edinte, 
M6di-K6reh Sandor 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socialii, 
buget-finante, agriculturii, gospodiirire comunala, 
protecJ ia m/ediului, comerJ $i turism 
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Raport al comisiei de specialitate 
privind aprobarea unui studiu, precum ~i a proiectului Actului aditional nr. 7 

la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i 
depozitare de~euri in judetul Covasna nr. 128/28.04.2017, incheiat intre 

judetul Covasna ~i S.C. ECO BIHOR S.R.L. 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare, susmentionat, 
constata ca proiectul este intocmit conform prevederilor legale. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele semnalate m 
referatul de aprobare a primarului. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, precum actele normative in vigoare privind asociatii 
si fundatii. 

Tinand cont de cele aratate mai sus, comisia avizeaza favorabil proiectul de 
hotarare, ~i propune spre aprobare m cadrul ~edintei de consiliu in forma elaborata. 


