MUNICIPIUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind actualizarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare manuala si activitatea de dezapezire
manuala si privind actualizarea tarifelor pentru activitatea de gestionare a cainilor fara stapan.

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la
proiectul de hotărâre;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a
Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico- Financiară a
Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere notele de fundamentare întocmite de Societatea Salubris S.A.;
În conformitate cu prevederile legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de
utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile legii nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a
localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Normele Metodologice din 9 iulie 2007 de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor,
aprobat prin ORDIN nr. 109/2007;
Având în vedere H.C.L. 491/2007 privind delegarea gestiunii serviciului de
salubrizare a Municipiului Iaşi, Societăţii Comerciale Salubris S.A.;
Având în vedere Regulamentul serviciului de salubrizare al Municipiului Iaşi,
aprobat prin H.C.L. nr. 125/2015;
Având în vedere HCL. 140/2017 privind modificarea tarifelor pentru activitatea de
salubrizare, cu modificarile ulterioare;
Având în vedere HCL. 173/2005 privind regulamentul de capturare si punere la
adapost, temporar, sub control a cainilor comunitari in Municipiul Iasi;
Având în vedere HCL. 15/2009 privind modificarea regulamentului de capturare si
punere la adapost, temporar, sub control a cainilor comunitari in Municipiul Iasi;
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Având în vedere dispozițiile OUG nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Având în vedere dispozițiile HG nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază
minim brut pe țară garantat în plată începând cu data de 1 ianuarie 2018;
În temeiul prevederilor Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Incepand cu data de 01.01.2018 se aproba actualizarea tarifelor pentru
activitatea de salubrizare manuala conform anexei 2 si tarifelor pentru activitatea de
dezapezire manuala conform anexei 3;
Art. 2. Incepand cu data de 01.01.2018 se aproba actualizarea tarifelor pentru
activitatea de gestionare a cainilor fara stapan conform „anexei privind tarifele pentru
activitatea de gestionare a cainilor fara stapan”
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor celor interesaţi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ
_____________________

VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR,
Denisa Liliana Ionașcu

Susţin proiectul de hotărâre:
VICEPRIMAR
Botez Radu

Salubris S.A.
Director General,
Ing. Ion Apostol

Cons.jr Marinel Anuşca
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAŞI

EXPUNERE DE MOTIVE
Având în vedere notele de fundamentare întocmite de Societatea Salubris S.A.;
În conformitate cu prevederile legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de
utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile legii nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a
localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Normele Metodologice din 9 iulie 2007 de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor,
aprobat prin ORDIN nr. 109/2007;
Având în vedere H.C.L. 491/2007 privind delegarea gestiunii serviciului de
salubrizare a Municipiului Iaşi, Societăţii Comerciale Salubris S.A.;
Având în vedere Regulamentul serviciului de salubrizare al Municipiului Iaşi,
aprobat prin H.C.L. nr. 125/2015;
Având în vedere HCL. 140/2017 privind modificarea tarifelor pentru activitatea de
salubrizare, cu modificarile ulterioare;
Având în vedere HCL. 173/2005 privind regulamentul de capturare si punere la
adapost, temporar, sub control a cainilor comunitari in Municipiul Iasi;
Având în vedere HCL. 15/2009 privind modificarea regulamentului de capturare si
punere la adapost, temporar, sub control a cainilor comunitari in Municipiul Iasi;
Având în vedere dispozițiile OUG nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Având în vedere dispozițiile HG nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază
minim brut pe țară garantat în plată începând cu data de 1 ianuarie 2018;
În temeiul prevederilor Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală
Propun prezentul proiect de hotarare spre dezbatere in cadrul Consiliului Local Iasi
in vederea analizarii si aprobarii lui.
.
PRIMAR
Mihai CHIRICA
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REFERAT DE SPECIALITATE

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de
utilităţi publice, potrivit carora preţurile şi tarifele aferente serviciilor de utilităţi publice
se fundamentează 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 financiare
asociate 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;
Având în vedere faptul că stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi
tarifelor serviciilor de utilităţi publice se fac cu respectarea metodologiilor de calcul
elaborate de autorităţile de reglementare competente, respectiv Ordinul preşedintelui
Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a
localităţilor.
Având în vedere faptul că preţurile şi tarifele pentru plata serviciilor de utilităţi
publice se propun de operatori şi se stabilesc, se ajustează sau se modifică prin
hotărârea Consiliului Local;
Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006, potrivit carora autorităţile
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale au competenţe exclusive în ceea ce
priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de
salubrizare a localităţilor, având atribuţii în stabilirea taxelor speciale şi aprobarea
tarifelor pentru servicii de salubrizare, stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor
propuse de operator în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate
de A.N.R.S.C., iar in exercitarea prerogativelor acordate prin lege, autorităţile
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administraţiei publice locale au, faţă de operatorul serviciului de salubrizare obligaţia
sa aprobe anual tarifele serviciului de salubrizare ajustate conform dispoziţiilor legale;
In conformitate cu dispozitiile O.U.G. 155/2001 privind aprobarea programului
de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată prin Legea nr. 227/2002 si completată
prin L. 258/2013, potrivit carora „Consiliile locale[…], au obligaţia de a înfiinţa, în
funcţie de necesităţi,[…], servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.”
Avand in vedere HCL. 173/2005 prin care a fost incredintata Societatii Salubris
S.A. activitatea de gestionare a cainilor fara stapan in Municipiul Iasi.
Avand in vedere prevederile O.U.G. 82/2017 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, potrivit carora iniţierea negocierii colective este
obligatorie pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G.

79/2017 pentru

modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si avand in vedere
prevederile

O.U.G. 79/2017

pentru

modificarea

şi

completarea

Legii

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, potrivit carora plata contributiilor sociale vor fi
trecute din sarcina angajatorului in sarcina angajatului, precum si dispozițiile HG nr.
846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
începând cu data de 1 ianuarie 2018, solicităm actualizarea tarifelor pentru
activitatea de salubrizare manuala si activitatea de dezapezire manuala si privind
actualizarea tarifelor pentru activitatea de gestionare a cainilor fara stapan.

DIRECTOR GENERAL
ING. Ion APOSTOL
Cons. Jr. Marinel ANUSCA
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Anexa 2

DIRECTOR GENERAL
Ing.Ion APOSTOL

CENTRALIZATOR
tarife pentru activitatea de salubrizare manuală
Decembrie 2017

Nr
crt.

Denumire prestări servicii

1

Măturat carosabil

2

Măturat carosabil şi trotuare

3

Măturat trotuare

4

Întreţinere curăţenie străzi şi trotuare

5

Curăţat rigole

6

Spălat manual carosabil şi trotuare cu furtunul,
alimentat la Multicar

7

Maturat alei betonate

8

Erbicidare

9

Inchiriere toaleta ecologica

SEF CONTABIL

SEF SERVICIU TH,

Ec. Virginica PIPIRIG

Ing.Radu FILIMON

U/M
Lei/
1000
mp
Lei/
1000
mp
Lei/
1000
mp
Lei/
1000
mp
Lei/
mp
Lei/
1000
mp
Lei/
1000
mp
Lei/
1000
mp
Lei/zi

Tarif
fara
TVA

Tarif
TVA
19%

18,46

21,96

21,39

25,46

23,76

28,27

8,53

10,15

2,21

2,63

107,68

128,14

19,93

23,71

59,57

70,89

5,08

6,04

Intocmit
Birou An.Ec. Preturi Tarife
Ing.Camelia CAUTIS
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Anexa 3

DIRECTOR GENERAL
Ing.Ion APOSTOL

CENTRALIZATOR
tarife pentru activitatea de deszapezire manuala
Decembrie 2017
Nr
crt.

Tarif
fara
TVA

Tarif
TVA
19%

0,71

0,84

0,87

1,03

1,07

1,27

0,92

1,10

1,03

1,22

1,74

2,07

2,40

2,86

3,30

3,93

Lei/
mp

1,95

2,32

Lei/
mp

2,82

3,36

Lei/
mp

3,93

4,68

Lei/
mc

223,44

265,90

Lei/
1000 mp

22,44

26,70

Denumire prestări servicii

U/M

7.

Curăţarea manuală a zăpezii afânate cu grosimea stratului până la
0,15 m
Curăţarea manuală a zăpezii afânate cu grosimea stratului între 0,15 –
0,30 m
Curăţarea manuală a zăpezii afânate cu grosimea stratului peste 0,30
m
Curăţarea manuală a zăpezii presate cu grosimea stratului până la
0,15 m
Curăţarea manuală a zăpezii presate cu grosimea stratului între 0,15 –
0,30 m
Curăţarea manuală a zăpezii presate cu grosimea stratului peste 0,30
m
Curăţarea manuală a gheţii cu grosimea stratului între 0,03m-0,05m

8.

Curăţarea manuală a gheţii cu grosimea stratului peste 0,05 m

Lei/
mp
Lei/
mp
Lei/
mp
Lei/
mp
Lei/
mp
Lei/
mp
Lei/
mp
lei/
mp

9.

Curăţarea şi încărcarea manuală în tomberon a zăpezii presate, cu
grosimea stratului până la 0,15 m, inclusiv transportul cu tomberonul

1.
2.
3.
4.
5.
6.

10.
11.

Curăţarea şi încărcarea manuală în tomberon a gheţii cu grosimea
stratului între 0,03 – 0,05 m, inclusiv transportul cu tomberonul
Curăţarea şi încărcarea manuală în tomberon a gheţii cu grosimea
stratului peste 0,05 m, inclusiv transportul cu tomberonul

12.
Preparare amestec antiderapant
13.
Împrăştiat antiderapant cu tomberonul

SEF CONTABIL

SEF SERVICIU TH.

Ec. Virginica PIPIRIG

Ing.Radu FILIMON
Intocmit
Birou An.Ec. Preturi Tarife
Ing.Camelia CAUTIS
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Anexa privind tarifele pentru activitatea de gestionare a cainilor fara stapan

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
ING. Ion APOSTOL

CENTRALIZATOR HINGHERIT
Decembrie 2017

Nr.
crt.

1
2
3
4
5

Denumire
Prindere caini comunitari si primire
la canisa
Sterilizare caini comunitari (mascul)
Sterilizare caini comunitari (femela)
Ingrijire si hranire in adapost a
populatiei canine
Eutanasiere caini comunitari

UM

Tarif
fara
TVA

Tarif
n
TVA
19%

56,03
66,67
Lei/buc
Lei/buc
95,80 114,00
Lei/buc 113,40 134,95
Lei/buc/zi
3,98
4,73
Lei/buc

SEF CONTABIL

SEF SERVICIU TH.

Ec. Virginica PIPIRIG

Ing.Radu FILIMON

44,40

52,84

Intocmit
Birou An.Ec. Preturi Tarife
Ing.Camelia CAUTIS
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