
 

 

 

 

ANUNŢ 

 

 

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  

administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoştinţă 

publică faptul că a fost iniţiat şi urmează a fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Botoşani 

următorul proiect de hotărâre: 

 

          Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr.136 din 

14 mai 2020 privind aprobarea Contractului pentru atribuirea serviciului public de salubrizare al municipiului 

Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul 

zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, pentru durată de 

5 ani, Caietul de Sarcini pentru atribuirea contractului și a tarifelor ce vor fi practicate de operatorul 

URBAN SERV S.A. Botoșani 

 

  Proiectul de hotărâre cu documentația  aferentă este afișat  pe site-ul  Primăriei, prima pagină, 

în Monitorul Oficial Local la pct. 3 secţiunea  -  Informarea asupra proiectelor de hotărâri aflate în 

dezbatere publică conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică  

și care vor fi supuse aprobării Consiliului Local. 

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris la Aparatul  Consiliului Local, în sediul 

Primăriei, Piața  Revoluţiei nr.1, camera 104, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare 

la proiectul de hotărâre, în termen de 10 de zile lucrătoare începând cu data publicării anunțului. 

 

 

 

Primar, 

Cosmin Ionuț Andrei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.primariabt.ro/index.php?load=legea52
http://www.primariabt.ro/index.php?load=legea52
http://www.primariabt.ro/index.php?load=legea52


 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL 

__________________________________________________________________ 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr.136 din 14 mai 

2020 privind aprobarea Contractului pentru atribuirea serviciului public de salubrizare al 

municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor 

publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a 

acestora pe timp de polei sau de îngheț, pentru durată de 5 ani, Caietul de Sarcini pentru 

atribuirea contractului și a tarifelor ce vor fi practicate de operatorul URBAN SERV S.A. 

Botoșani 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 136 din 14 mai 2020 privind aprobarea Contractului pentru atribuirea 

serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, 

stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și 

menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, pentru durată de 5 ani, Caietul de 

Sarcini pentru atribuirea contractului și a tarifelor ce vor fi practicate de operatorul URBAN SERV S.A. 

Botoșani,  

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre întocmit de Direcția Edilitare, raportul de 

specialitate al Direcției Edilitare, precum și raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local,  

în conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (2) litera e), alin (3), art.3 alin (1), art. 6, art. 8 alin. (1) 

și ((3) literele d), d˄1), d˄2), i) și k), art. 22 alin. (1), (1˄1), (2), (3) și (4), art. 23, art. 24 și art. 28 din 

Legea serviciilor comunitare de utilitate publică nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, revizuită, cu 

modificările și completările ulterioare, Ordinului 109/2007, Ordinului nr.111/2007 și ordinului nr. 

112/2007 emise de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități 

Publice, 

  în temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 196 alin. (1) lit. a și art. 240 alin. (2) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1  Articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 136 din 14 mai 

2020 se modifică și va avea următorul conținut: 

,, Art. 3. Se aprobă tarifele propuse  de către operatorul URBAN SERV S.A. Botoșani pentru  

activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de 

pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, din cadrul 

contractului serviciului public de salubrizare a municipiului Botoșani, conform anexei la prezenta 

hotărâre. 

Art. 2 Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 171 

din 29 mai 2020. 



Art. 3   Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate, va lua măsuri 

de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri     

          

        Inițiator,                                                             Avizat pentru legalitate,  

Primar, Cosmin Ionuț Andrei                                          Secretar general, Ioan Apostu 
 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

ANEXA la H.C.L. nr._____  din _________ 2022 

Lista cu tarife pentru serviciul public de salubrizare al municipiului Botoșani 

Nr. 

crt. 

Denumire activitate U.M. Tarife propuse 

zi             noapte   

1. Măturat manual carosabil și trotuare, 

colectare și transport deșeuri stradale 

1000 mp 35,37 38,59 

2. Măturat mecanizat și transportul 

deșeurilor stradale 

1000 mp 22,80 23,41 

3. Spălat carosabil și trotuare 1000 mp 57,77 64,60 

4. Stropit carosabil și trotuare 1000 mp 9,70 10,24 

5. Întreținerea curățeniei și transport 

deșeuri stradale 

1000 mp 21,00 22,56 

6. Răzuit rigolă și transport deșeuri 

stradale 

1000 mp 598,39 736,09 

7. Curățat mecanic zăpada 1000 mp 22,08 23,54 

8. Curățat manual zăpada 1000 mp 349,42 400,64 

9. Prevenire și combatere polei 1000 mp 26,95 29,23 

10.  Pluguit 1000 mp 24,94 26,35 

11. Prevenire/combatere polei și pluguit 1000 mp 29,11 31,39 

12. Transportat zăpada mc 25,72 27,53 

13. Spălat coșuri stradale  buc 27,65  

 

Tarifele nu conțin T.V.A. 

 

 

 

 

 

 

Municipiului Botoşani                                                     Aprobat, 

Direcţia Edilitare                                                             Viceprimar, 

                                                                               Bogdan Ciprian Buhăianu 

 



 

 

 

Nr. INT. 2631/11.05.2022 

 

 

          Aprobat, 

          Primar, 

          Cosmin Ionuț Andrei 

 

 

 

 

 

REFERAT   DE  APROBARE 

privind aprobarea tarifelor, majorate, propuse de către operatorul „Urban Serv” S.A. Botoșani pentru 

activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile 

publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, din cadrul contractului serviciului 

public de salubrizare a municipiului Botoșani, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 

 

 Având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor, majorate, propuse de către 

operatorul „Urban Serv” S.A. Botoșani pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor 

publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei 

sau îngheț, din cadrul contractului serviciului public de salubrizare a municipiului Botoșani, conform anexei la 

prezenta hotărâre și raportul de specialitate întocmit de Direcția Edilitare, vă rugăm să aprobați 

supunerea spre dezbatere în ședința Consiliului Local al Municipiului Botoșani, a proiectului de 

hotărâre prezentat. 

 

                            

Director Direcția Edilitare, 

Nicolae Semenescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Raport de specialitate 

 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local a municipiului 

Botoșani nr.136 din 14 mai 2020 privind aprobarea Contractului pentru atribuirea serviciului public 

de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea 

căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora 

pe timp de polei sau de îngheț, pentru durată de 5 ani, Caietul de Sarcini pentru atribuirea contractului și 

a tarifelor ce vor fi practicate de operatorul URBAN SERV S.A. Botoșani. 

 Serviciul public de salubrizare a localităților face parte din sfera serviciilor comunitare de 

utilități publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației 

publice locale. Serviciul public de salubrizare a localităților se organizează pentru satisfacerea nevoilor 

comunităților locale ale unităților administrativ-teritoriale.  

Activitățile specifice serviciului de salubrizare se organizează şi se desfăşoară conform Legii 

51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități publice, indiferent de modalitatea de gestiune 

adoptată,  

Conform art.7 din Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr.109/2007,  

,,Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă în aprobarea tarifelor pentru 

activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor.” 

Consiliul Local al municipiului Botoșani este acționar unic la societatea URBAN SERV S.A., 

societate care execută servicii de salubrizare conform Legii 101/2006. 

- Municipiul Botoșani are în desfășurare contractul nr. 10992/PC/ 14.05.2020, încheiat cu 

operatorul URBAN SERV S.A. Botoșani pentru delegarea serviciului public de 

salubrizare al municipiului Botoșani pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și 

întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea 

în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț.  

- Prin adresa 27709 din data de 18.11.2021, operatorul URBAN SERV S.A. Botoșani, 

solicită ajustarea/modificarea tarifelor pentru operațiile de salubrizare, motivat de 

creșterea prețurilor la energie, carburant, salarii, asigurări, amortizări utilaje noi 

achiziționate, etc. comparativ cu luna mai 2020, când au fost negociate tarifele. 

- Având în vedere faptul că solicitarea este făcută, conform Ordinului 109/2007 emis de 

ANRSC, ajustarea tarifelor se poate face cu indicele lunar al prețurilor de consum (IPC), 

pentru servicii,  de la data ultimei actualizări (în cazul nostru data negocierii tarifelor 

pentru încheierea contractului de salubrizare, mai 2020) până în prezent sau  

se pot modifica conform art.15 alin (1)  în următoarele situaţii: 



,,a) la modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcţiune a unor utilaje 

pentru îmbunătăţirea calitativă a serviciilor publice de salubrizare şi numai după intrarea 

în exploatare a acestora; 

b) pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităţilor 

ori la modificarea condiţiilor de prestare a activităţii, care determină modificarea 

costurilor cu o influenţă mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv; 

c) la modificările determinate de prevederile legislative care conduc la creşterea 

cheltuielilor de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate în muncă.” 

Urmare a celor menționate anterior, s-a constituit prin Dispoziția Primarului nr. 302 din data de 

18 aprilie o comisie de evaluare a tarifelor majorate ce vor fi practicate pentru perioada următoare la 

contractul pentru serviciul public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, 

spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în 

funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț. 

La baza evaluării au stat următoarele documente: 

- Caietul de sarcini pentru serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani pentru 

activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii 

de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț pentru 

Contractul nr. 10992/PC/14.05.2020, aprobat de Consiliul Local; 

- Fișele de fundamentare pe elemente de cheltuieli aferente tarifelor pentru lucrările specifice 

serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, conform Normelor metodologice 

aprobate conform Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007. 

Comisia a stabilit că solicitarea operatorului este justificată în concordanță cu  

creșterile elementelor de cheltuieli și este de acord cu folosirea acestor tarife pentru decontarea  

serviciilor de salubrizare cuprinse în Contractul nr. 10992/PC/2020, după aprobarea lor de 

către Consiliului Local:    

 

Nr. 

crt. 

Denumire activitate U.M

. 

Tarife vechi 

zi            noapte   

Tarife propuse 

zi             noapte   

% 

zi         noapte   

1. Măturat manual carosabil și 

trotuare, colectare și transport 

deșeuri stradale 

1000 

mp 

29,40 31,97 35,37 38,59 120,31 120,71 

2. Măturat mecanizat și 

transportul deșeurilor stradale 

1000 

mp 

18,90 19,43 22,80 23,41 120,63 120,48 

3. Spălat carosabil și trotuare 1000 

mp 

48,04 54,22 57,77 64,60 120,25 119,14 

4. Stropit carosabil și trotuare 1000 

mp 

8,06 8,50 9,70 10,24 120,35 120,47 



5. Întreținerea curățeniei și 

transport deșeuri stradale 

1000 

mp 

17,46 18,73 21,00 22,56 120,27 120,45 

6. Răzuit rigolă și transport 

deșeuri stradale 

1000 

mp 

494,9 608,89 598,39 736,09 120,91 120,89 

7. Curățat mecanic zăpada 1000 

mp 

18,32 19,47 22,08 23,54 120,52 120,90 

8. Curățat manual zăpada 1000 

mp 

290,85 333,56 349,42 400,64 120,14 120,11 

9. Prevenire și combatere polei 1000 

mp 

22,39 24,36 26,95 29,23 120,37 119,99 

10.  Pluguit 1000 

mp 

20,67 21,86 24,94 26,35 120,66 120,54 

11. Prevenire/combatere polei și 

pluguit 

1000 

mp 

24,23 26,16 29,11 31,39 120,14 119,99 

12. Transportat zăpada mc 21,47 23,21 25,72 27,53 119,80 118,61 

13. Spălat coșuri stradale  buc 23,08  27,65  119,80  

 

Tarifele nu conțin T.V.A. 

Anexăm la prezentul Raport de specialitate, procesul verbal nr. INT. 2591 din 10.05.2022, 

întocmit de comisia de evaluare a tarifelor. 

Pentru desfășurarea în bune condiții a contractului 10992/PC/2020 de delegare a gestiunii 

serviciului public de salubrizare supunem aprobării Consiliului Local 

- Lista tarifelor pentru lucrările specifice serviciului public de salubrizare al municipiului 

Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, 

curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe 

timp de polei sau de îngheț.. 

Față de cele mai sus prezentate vă propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma 

prezentată 

Prenumele/Numele Funcţia Direcţia/Serviciul Semnătura Data 

Nicolae Semenescu Director Executiv Direcția Edilitare  11.05.2022 

Bogdan Bețenchi Şef  Serviciu Direcția Edilitare  11.05.2022 

Constantin Pașparan Consilier  Direcția Edilitare  11.05.2022 
  

 

 

 

 

 

 

 

 




