
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                                                                          PROIECT 
 

            HOTĂRÂREA NR.____ 
privind admiterea parţială a cererii de majorare a tarifului de depozitare a 

deşeurilor în depozitul ecologic Mofleni, formulată de către S.C.Eco Sud S.A. 
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
29.06.2017. 
           Având în vedere raportul nr.85298/2017 întocmit de Direcţia Servicii Publice, prin 
care se propune admiterea parţială a cererii de majorare a tarifului de depozitare a 
deşeurilor în depozitul ecologic Mofleni, formulată de către S.C.Eco Sud S.A.; 
           În conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea 
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile 
specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 
privind depozitarea deşeurilor, Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului 
imobilizat în active corporale şi necorporale, Legii contabilitatii nr.82/1991, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.909/1997 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea 
capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, Hotărârii 
Guvernului nr. 44/2004 privind Normele de aplicare ale Codului Fiscal, Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construire, Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 
privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii 
aferente acestora, Ordinul MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
Legea nr.10/1995 privind disciplina în construcţii, Legea nr. 287/2009 privind Codul 
Civil; 
          În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.14, art.37, art.45, alin.1, 
art.61 alin.2 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 
                                                         HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se aprobă proiectul pentru închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitului 

ecologic Mofleni, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă majorarea tarifului de depozitare la 19,51 euro/tonă, fără TVA, potrivit 
structurii elementelor de cheltuieli cuprinse în anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă actul adițional nr.6 la contractul de asociere nr.17/2002, încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Eco Sud S.A, prevăzut în anexa 
nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de 
modificare a contractului de asociere nr. 17/2002. 

 
 
 



Art.5. Se respinge cererea de majorare a tarifului de depozitare a deșeurilor la depozitul ecologic 
Mofleni, formulată de S.C. Eco Sud S.A. privind includerea sumei de 124.659,03 lei, 
reprezentând provizioane de închidere şi monitorizare post închidere în structura 
elementelor de cheltuieli, întrucât aceste sume nu sunt aferente perioadei de referinţă, 
respectiv august 2015 – iulie 2016, fiind fundamentată şi în afara termenului legal privind 
prescripţia dreptului material la acţiune, potrivit art. 2517 din Legea nr. 287/2009 
privind Codul Civil; 

Art.6. Se respinge cererea de majorare a tarifului de depozitare a deșeurilor la depozitul ecologic 
Mofleni, formulată de S.C. Eco Sud S.A. privind includerea sumei de 55.881,91 lei, reprezentând 
pierderile rezultate ca urmare a faptului ca nu a fost soluţionata cererea de modificare a tarifului 
din iulie 2013 în structura elementelor de cheltuieli, întrucât aceste sume nu sunt aferente 
perioadei de referinţă, respectiv august 2015 – iulie 2016, fiind fundamentată şi în afara 
termenului legal privind prescripţia dreptului material la acţiune, potrivit art. 2517 din Legea 
nr. 287/2009 privind Codul Civil; 

Art.7. Se respinge cererea de majorare a tarifului de depozitare a deșeurilor la depozitul ecologic 
Mofleni, formulată de S.C. Eco Sud S.A. privind includerea sumei de 21.493.04 lei, 
reprezentând fluctuaţiile de TVA în perioada 2010-2016 în structura elementelor de 
cheltuieli, deoarece diferenţa de cota de TVA  nu este o cheltuială efectivă,  conform 
prevederilor art. 21 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal coroborată cu Hotărârea 
Guvernului nr.44/2004 privind Normele de aplicare a Codului fiscal şi nu se 
recuperează prin tarif. 

   Art.8. Se respinge cererea de majorare a tarifului de depozitare a deșeurilor la depozitul ecologic 
Mofleni, formulată de S.C. Eco Sud S.A. privind includerea sumei de 2.583.463,46 lei, 
reprezentând ajustarea indicelui de preţuri pe perioada sept. 2008-iulie 2016 în structura 
elementelor de cheltuieli, întrucât această modalitate de modificare a tarifului de 
depozitare a deșeurilor se poate aplica doar tarifelor practicate în moneda națională, 
potrivit Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr.109/2007. 

    Art.9. Se respinge cererea de majorare a tarifului de depozitare a deșeurilor la depozitul ecologic 
Mofleni, formulată de S.C. Eco Sud S.A. privind includerea  sumei de 714.063 lei, 
reprezentând taxa teren aferentă perioadei 2008 -2012, în structura elementelor de 
cheltuieli, întrucât această sumă nu este aferentă perioadei de referinţă august 2015 - iulie 
2016. 

  Art.10. Se respinge cererea de majorare a tarifului de depozitare a deșeurilor la depozitul 
ecologic Mofleni, formulată de S.C. Eco Sud S.A. privind includerea sumei de 717.938 
lei, reprezentând accesorii ale taxei pe teren, aferente perioadei 2008-2012 în structura 
elementelor de cheltuieli, întrucât această sumă nu este aferentă perioadei de referinţă 
august 2015 - iulie 2016, iar accesoriile sunt cheltuieli nedeductibile fiscal, conform 
prevederilor Legii nr.571/2003 şi a Hotărârii Guvernului nr.44/2003 privind Normele de 
aplicare a acesteia. 

  Art.11.Primarul Municipiului Craiova,prin aparatul de specialitate:      
ServiciulAdministraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Direcţia 
Economico-Financiară şi S.C. Eco Sud S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
            

 
             INIŢIATOR,               AVIZAT, 
                PRIMAR, 
           Mihail GENOIU 

                 PT. SECRETAR,   
                Ovidiu MISCHIANU 



                                                                                                   
 

 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE    

Serviciul Administrarea şi Monitorizarea      

Serviciilor de Utilitate Publică      

Nr. 85298/23.06.2017                                             
                                                                  Se aprobă 

                                                                    Pt. Primar, 
                                                                     Viceprimar, 

                                                                     Adrian Cosman 
 
 
 În temeiul prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu 
modificarile si completarile ulterioare ,  
 Potrivit dispozitiilor Ordinului ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea 
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 
activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, H.G. nr. 349/2005 
privind depozitarea deşeurilor  
 In conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea 
capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, Legii contabilitatii nr. 
82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, HG 909/1997 privind Normele de 
aplicare cu modificarile şi completările ulterioare, ale Legii nr.  571/2003 privind 
Codul Fiscal, H.G. nr. 44/2004 privind Normele de aplicare ale Codului Fiscal, Legii 
nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construire, H.G. nr. 273/1994 
privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii 
aferente acestora, Ordinul MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, Legea nr.  10/1995 privind discipilna in constructii, Legea nr. 
287/2009 privind Codul Civil. 
 Tinand seama de clauzele contractului de asociere nr. 17/2002 , astfel cum a 
fost modificat si completat prin actele aditionale incheiate ulterior. 
 Direcția Economico Financiară și Direcția Servicii Publice din cadrul Primăriei 
Municipiului Craiova referitor la solicitarea de  majorare a tarifului de 

depozitare a deseurilor in depozitul ecologic Mofleni formulata de S.C. ECO 
SUD S.A.  întocmeşte următorul  
 

RAPORT 
 
prin care propune admiterea partiala a cererii de majorare a tarifului de depozitare a 
deseurilor formulata de S.C. Eco Sud S.A. intrucat nu sunt justificate elementele de 
cheltuieli cuprinse in fisa de fundamentare a acestuia care sa conduca la  
majorarea/ajustarea tarifului, respectiv, tariful principal solicitat pana la concurenta 
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sumei de 30,02 euro /tona+ tva de deseuri depozitate, urmând a fi perceput pentru 
cantitatea de 96.103,38 tone deseuri ce urmeaza a fi depozitata in urmatorul an, 
respectiv 26.01 euro/tona + tva pentru cantitatea de deseuri ulterioara celei de 
96.103,38 tone mentionate anterior, iar in subsidiar, tariful de 26,07 euro/tona +tva 
pentru deseurile menajere si industriale asimilabile ce urmeaza a fi depozitate in 
viitor la Depozitul Ecologic Mofleni, fata de tariful actual perceput de catre 
operatorul depozitului de 21 euro inclusiv TVA , aprobat prin HCL Craiova nr. 
177/2008 , pentru urmatoarele  
 

CONSIDERENTE:  
 
 In fapt, prin adresa nr. 8005/19.01.2017, S.C. Eco Sud S.A. a înaintat 
documentele justificative care stau la baza solicitării de majorare a tarifului de 
depozitare a deşeurilor la depozitul ecologic Mofleni. 
 Urmare a discuţiilor telefonice purtate de reprezentanţii Direcţiei Economice 
din cadrul Primăriei Municipiului Craiova cu reprezentantul S.C. Eco Sud S.A., în 
data de  06.02.2017,  S.C. Eco Sud S.A. retransmite electronic fişa „Cheltuieli pentru 
protecţia Mediului” şi fişa „Taxe şi licenţe”. 
 În data de 20.02.2017, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului 
Craiova solicită electronic S.C. Eco Sud S.A. completarea informaţiilor înaintate prin 
adresa din data de 19.01.2017, referitoare la taxa pe teren, respectiv provizioane de 
recuperat. 
 În data de 21.02.2017, S.C. Eco Sud S.A. transmite electronic informaţiile 
solicitate de Direcţia Economică. 
 Prin adresa nr. 49338/06.04.2017, autoritatea locală a notificat S.C. ECO SUD 
S.A. despre faptul că această societate a condiţionat încheierea unui contract de 
prestări servicii cu operatorul de transport şi colectare a deşeurilor de pe raza 
municipiului Craiova, de aplicarea unui tarif în cunatum de 26,07 lei fară T.V.A., fapt 
ce încalcă prevederile contractului de asociere nr.17/2002, acest tarif nefiind aprobat 
de autoritatea deliberativă a municipiului Craiova. 
 Prin adresa nr. şi 49711/07.04.2017, autoritatea locală a notificat  S.C. ECO 
SUD S.A. despre faptul că această societate a restricţionat accesul autogunoierelor 
aparţinând S.C. Salubritate Craiova S.R.L. la Depozitul Ecologic Mofleni, fără a 
asigura în regim de continuitate prestarea activităţii de transport, colectare şi 
depozitare a deşeurilor de pe raza municipiului Craiova. 
 De asemenea autoritatea locală a transmis S.C. ECO SUD S.A., prin adresa 
înregistrată sub nr. 52884/14.04.2017, faptul că această societate se face direct 
răspunzătoare de eventualele prejudicii cauzate autorităţii locale şi cetăţenilor 
municipiului Craiova prin neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de 
asociere nr.17/2002, şi prin gestionarea defectuoasă a depozitării deşeurilor de pe 
raza municipiului Craiova. 
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 
53677/18.04.2017, S.C. ECO SUD S.A., solicită o întâlnire de lucru cu reprezentanţii 
autorităţii locale desemnaţi să urmărească relaţia contractuală, în perioada 19.04. – 
21.04.2017, iar autoritatea locală a răspuns acestei solicitări, prin adresa nr. 
53907/19.04.2017 despre faptul că a luat la cunostiinţă despre acest fapt si doreşte 



confirmarea unei întâlniri pentru data de 28.04.2017 orele 11.00, la sediul Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 Ca urmare a acestei solicitări, S.C. ECO SUD S.A. revine cu o nouă solicitare 
pentru o întâlnire de lucru în perioada 19.04.2017 – 24.04.2017, motivat, de urgenţa 
adoptării unei hotărâri de consiliu local prin care tarifele pentru depozitare sa fie 
majorate şi de iminenta epuizare a spaţiului de stocare a deşeurilor în celula 5, iar 
autoritatea locală răspunde prin adresa înregistrată sub nr. 54588/20.04.2017, că este 
de acord cu această întâlnire în data de 28.04.2017, precum şi faptul că epuizarea 
spaţiului de stocare a celulei nr. 5, reprezintă o obligaţie contractuală a S.C. ECO 
SUD S.A., fără ca realizarea construcţiei celulei nr. 6 să fie condiţionată de majorarea 
tarifului de depozitare. 
 Prin adresa nr. 54941/21.04.2017, S.C. Eco Sud S.A. înaintează Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, Primăriei Municipiului Craiova, Instituţiei Prefectului 
Judeţului Dolj, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, Gărzii Naţionale de Mediu 
Dolj şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. o invitaţie pentru data de 24.04.2017 la sediul 
depozitului de deşeuri de la Mofleni, cu scopul de a se constata iminenta epuizare a 
capacităţii de depozitare a celulei nr. 5. 
 În data de 21.04.2017, Primăria Municipiului Craiova a răspuns S.C. Eco Sud 
cu privire la faptul că invitaţia adresată Consiliului Local al Municipiului Craiova a 
fost comunicată individual fiecărui consilier local. 
 Prin adresa nr. 55235/21.04.2017, Primăria Municipiului Craiova a înştiinţat 
Instituţia Prefectului Judeţului Dolj, Consiliul Judeţean Dolj, Garda Naţională de 
Mediu – Comisariatul Judeţean Dolj, Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului 
Craiova, Direcţia de Sănătate Publică Dolj şi S.C. Eco Sud S.A. cu privire la situaţia 
creată ca urmare a faptului că S.C. Eco Sud a invocat epuizarea capacităţii de 
depozitare în celulele existente şi a premeditat resticţionarea accesului în rampă în 
vederea depozitării deşeurilor de pe raza municipiului Craiova, scopul fiind 
determinat de majorarea tarifului de depozitare. 
 Prin adresa nr. 57011/26.04.2017, S.C. Eco Sud S.A. solicită acordul ca la 
şedinţa Consiliului Local din data de 27.04.2017 să fie prezenţi şi reprezentanţi ai 
acestora. 
 În data de 26.04.2017, Primăria Municipiului Craiova a comunicat faptul că 
şedinţele Consiliului Local sunt publice şi la acestea poate participa oricine, nefiind 
necesara formularea unei cereri în acest sens. 
 În data de 28.04.2017 s-a încheiat Minuta cu ocazia întâlnirii dintre membrii 
Comisiei constituite pentru analiza şi verificarea solicitării de majorare a tarifului 
formulată de S.C. Eco Sud S.A şi reprezentanţii S.C. Eco Sud. S.A. şi înaintată 
acestora spre semnare prin adresa nr. 59935/02.05.2017. 
 Prin adresa nr. 60858/04.05.2017 S.C. Eco Sud S.A. ne comunică faptul că vor 
analiza conţinutul Minutei şi ne vor transmite opinia dumnealor. 
 S.C. Eco Sud S.A. prin adresa nr. 60872/04.05.2017 a transmis autorităţii 
publice locale înscrisuri şi informaţii solicitate de autoritatea publică locală prin 
adresa cu nr. 54588/20.04.2017. 
 Prin adresa nr. 60640/04.05.2017 Primăria Municipiului Craiova a comunicat 
faptul că a luat la cunoştinţă toate argumentele invocate de către S.C. Eco Sud S.A. 
prin adresa nr. 60872/2017, şi a solicitat să facă dovada desemnării unui reprezentant 
care să facă parte din comisia de recepţie sau să transmită procesele verbale de 



recepţie încheiate în prezenţa unui reprezentant al autorităţii emitente a actului 
administrativ reprezentat de autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de 
construire a celulelor 2, 3 şi 4, precum şi o serie de explicaţii şi documente 
justificative referitoare la amortizarea construcţiilor, respectiv îndeplinirea 
obligaţiilor contractuale. 
 Prin adresele nr. 62813/08.05.2017 şi 63154/08.05.2017, S.C. Eco Sud S.A. 
transmite că nu este de acord cu totalitatea informaţiilor prezentate în minută, urmând 
ca printr-o adresă ulterioară să ne supună atenţiei conţinutul acesteia într-un format 
completat de către S.C. Eco Sud S.A. 
 Urmare adreselor nr. 62813/08.05.2017 şi 63154/08.05.2017, Primăria 
Municipiului Craiova comunică faptul că aşteaptă documentele solicitate prin adresa 
nr. 60640/2014 şi modificările aduse Minutei încheiată la şedinţa din 28.04.2017. 
 Prin adresa înregistrată la  Primăria Municipiului Craiova  cu nr. 
69074/18.05.2017, S.C. Eco Sud. S.A. transmite cele solicitate prin adresa nr. 
60640/2017, precum şi Minuta întâlnirii din data de 28.04.2017 şi solicită o altă 
întâlnire pentru data de 24.05.2017 sau 26.05.2017. 
 Prin adresa nr. 71441/29.05.2017,  Primăria Municipiului Craiova informează 
S.C. Eco Sud S.A. faptul că este de acord ca întâlnirea solicitată prin adresa nr. 
69074/2017 să aibă loc în data de 30.05.2017. 
 Prin corespondenţa purtată electronic în perioada 30 – 31.05.2017 între 
reprezentantul  Primăriei Municipiului Craiova şi reprezentantul S.C. Eco Sud S.A. s-
a convenit ca la întâlnirea din data de 30.05.2017 să participe directorii economici şi 
în urma concluziilor de specialitate să se stabilească o altă întâlnire la care sa 
participe ambele parti prin reprezentantii sai legali. 
 Minuta întâlnirii din data de 30.05.2017 a fost înregistrată la  Primăria 
Municipiului Craiova cu nr. 74955/31.05.2017. 
 Prin adresa nr. 78379/09.06.2017, S.C. Eco Sud S.A. solicită soluţionarea cu 
celeritate a cererii de majorare a tarifului, introducând pe ordinea de zi a Consiliului 
Local al Municipiului Craiova adoptarea modificării tarifului.
 Referitor la adoptarea unei hotarari de consiliu local prin care sa se 

dispuna majorarea tarifului de depozitare a deseurilor menajere si stradale la 

Depozitul Ecologic Mofleni, pe cele doua tarife propuse, astfel: 
 a) tariful principal solicitat pana la concurenta sumei de 30,02 euro /tona+ tva de 
deseuri depozitate, ce solicita a fi perceput pentru cantitatea de 96.103,38 tone 
deseuri ce urmeaza a fi depozitata in urmatorul an, respectiv 26.01 euro/tona + tva 
pentru cantitatea de deseuri ulterioara celei de 96.103,38 tone mentionate anterior; 
 b) in subsidiar, tariful de 26,07 euro/tona +tva pentru deseurile menajere si 
industriale asimilabile ce urmeaza a fi depozitate in viitor la Depozitul Ecologic 
Mofleni. 

 Facem mentiunile ca la analiza elementelor de cheltuieli prezentate si sintetizate in 
Nota de fundamentare intocmita in baza prevederilor art. 6 alin. 1 din Ordinul nr. 109/2007,  
in care se precizeaza ca „Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se 
fundamentează pe baza cheltuielilor de producţie, exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi 
reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat in active corporale şi necorporale, a 
costurilor de protecţie a mediului, a costurilor de securitate şi sănătate in munca, a costurilor 
care deriva din contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, a cheltuielilor 
financiare şi includ o cota pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de 



utilităţi publice, precum şi o cota de profit"  s-a avut in vedere ca ECO SUD SA sa recupereze 
cheltuielile pe care le-a efectuat precum si un procent de 10% profit, asa cum este prevazut in 
Contractul de asociare nr 17/2002 cu actele aditionale aferente. 
 Urmare a acestei analize au rezultat cheltuieli in suma de 4.353.535,76 lei, care 
nu fac obiectul tarifului anual, incalcand prevederile anexei nr. 2 la Ordinul 109/2007 
privind Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 
activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor. 
 Structura acestor cheltuieli este urmatoarea: 

1. taxa pe teren care nu este aferenta perioadei de referinta, respectiv august 
2015-iulie 2016, cuprinzand taxa pe teren si accesoriile in suma totala de 
1.568.037,72 lei, aferenta perioadei 2008-2012, fiind prescris dreptul material la acţiune, 
potrivit art.2517 din Legea 287/2009 privind Codul Civil.  

Suma de 1.568.307,72 lei este formata din 714.063 lei taxa teren si 717.938 lei 
accesorii aferente perioadei 2008-2012 (accesoriile fiind cheltuieli nedeductibile 
fiscal conform prevederilor Legii 571/2003 si a HG 44-2003 privind Normele de 
aplicare a acesteia. 

2. suma de 124.659,03 lei reprezentand provizioane de inchidere si monitorizare post 
inchidere nu a fost luata in calculul modificarii de tarif deoarece conform Ordinului  
nr.109/2007 art.11 trebuie avute in vedere numai cheltuielile aferente serviciului de 
salubrizare desfasurat efectiv, in perioada analizata, iar suma aceasta se refera la provizioane 
constituite si nerecuperate de ECO SUD SA din anul 2002 pana in anul 2015, fiind prescris 
dreptul material la acţiune, potrivit art.2517 din Legea 287/2009 privind Codul Civil 
adica termenul de prescriptie este de 3 ani. 

3. suma de 55.881,91 lei reprezentand pierderile rezultate ca urmare a faptului ca nu a 
fost solutionata cererea de modificare a tarifului din iulie 2013, nu a fost luata in calculul 
modificarii de tarif deoarece este in afara perioadei de referinta fiind prescris dreptul material 
la acţiune potrivit art.2517 din Legea 287/2009 privind Codul Civil adica termenul de 
prescriptie este de 3 ani. 

4.cheltuieli cu modificarea cotei de  TVA in perioada 07.2010-07.2016 in 
valoare de 21.493.04 lei nu a fost luata in calcul deoarece tariful a fost stabilit in euro 
inclusiv TVA  in contractul de asociere cu Primaria Craiova, iar diferenta de cota de TVA  nu 
este o cheltuiala efectiva  conform prevederilor art. 21 din Legea 571/2003 privind Codul 
fiscal coroborată cu HG 44/2004 privind Normele de aplicare a Codului fiscal si nu se 
recupereaza prin tarif. 

5. ajustarea indicelui de preturi pe perioada sept.2008-iulie 2016 in suma de 
2.583.463,46 lei, nu poate fi preluata la stabilirea tarifului deoarece ajustarea tarifului 
solicitat cu indicele preţului de consum se aplica la contractele cu tarife calculate in moneda 
naţionala  
 De fapt din analiza art.4 (e) din Ordinul 109/2007 privind Norma metodologica 
de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului 
de salubrizare a localitatilor , sintagma “parametru de ajustare “ este indicatorul in 
baza caruia se pot ajusta periodic tarifele. Pentru activitatile specifice serviciului de 
salubrizare, parametrul de ajustare poate fi indicele preturilor de consum comunicat 
de Institutul National de Statistica, evolutia cursului de schimb leu/euro sau alt 
parametru de ajustare stabilit potrivit potrivit prevederilor contractului. 



 Ajustarea tarifului solicitat cu indicele pretului de consum se aplica la 
contractele cu tarife calculate in moneda nationala, in vreme de tariful incasat prin 
contractul de asociere este in euro, respectiv evolutia cursului de schimb leu/euro, 
parametrul de ajustare a fost respectat, prin urmare solicitarea nu are temei, cum de 
altfel chiar anexa nr. 2 din Ordinului 109/2007 este intitulata „Fisa de fundamentare 
pentru ajustarea sau modificarea tarifelor la activitatile specifice de salubrizare”. 
 In concluzie, sumele care nu au fost luate in calculul fundamentarii modificarii de tarif, 
sunt aferente perioadei 2002-2015, in afara perioadei de referinta, contrar prevederilor 
Ordinului 109/2007, fiind prescris dreptul material la acţiune potrivit art.2517 din Legea 
287/2009 privind Codul Civil. 
 Asa cum rezulta din fisa de fundamentare intocmita potrivit anexei nr.2 la 
Normele metodologice din totalul cheltuielilor pe elemente de cheltuieli in suma de 
11.977.075,98 lei inregistrate in perioada de referinta august 2015-iulie 2016, s-au 
admis in componenta tarifului elemente de cheltuieli in suma de 7.623.540,22 lei, 
dupa cum urmeaza: 
1-Combustibil şi lubrifianţi      597.274,75 lei 
2-Energie electrică tehnologică      185.396,09 lei 
3- Piese de schimb, utilaje      156.560,06 lei 
4- Materii prime şi materiale consumabile    685.957,52 lei 
5- Echipament de lucru şi protecţia muncii        6.633,15 lei 
6- Reparaţii         310.501,46 lei 
7- Amortizarea utilajelor şi mijloacelor de transport        2.154.487,35 lei 
8- Redevenţă        234.346,08 lei 
9- Cheltuieli cu protecţia mediului       44.544,66 lei 
10-Alte servicii executate de terţi     456.024,94 lei 
11- Alte cheltuieli materiale          8.280,97 lei 
12- Cheltuieli cu munca vie      706.732,25 lei 
13,1- Taxa teren        101.538,00 lei 
13,2- Taxe licente          34.288,79 lei 
14-Cheltuieli cu închirierea utilajelor           1.037.926,83 lei 
15- Cheltuieli cu depunerea în rampă                0,00 
16- Fond pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea 
 acestuia postînchidere        849.539,58 lei 
17- Alte cheltuieli            1.281,82 lei 
18- Cheltuieli financiare         52.225,92 lei 
Total cheltuieli admise pentru perioada de referinta         7.623.540,22 lei 

Profit 10%        762.354,00 lei 
 
Total general               8.385.894,22 lei 

 
 În conformitate cu prevederile art. 12 din HG nr.349/2005, privind depozitarea 
deșeurilor Operatorul depozitului este obligat să îşi constituie un fond pentru 
închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitului, denumit Fond pentru închiderea 
depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postînchidere. 
 Fondul prevăzut mai sus se păstrează într-un cont purtător de dobândă deschis 
la o bancă comercială, cu excepţia cazului în care operatorul depozitului are calitatea 
de instituţie publică şi fondul se păstrează într-un cont deschis la unitatea de 



trezorerie şi contabilitate publică în a cărei rază acesta îşi are sediul fiscal. Dobânda 
obţinută constituie sursă suplimentară de alimentare a fondului. 
 Fondul se constituie în limita sumei stabilite prin proiectul depozitului pentru 
închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitului şi se realizează prin eşalonarea 
anuală a acestei sume, astfel: 

− din cota-parte din tarifele de depozitare percepute de operator din prima zi a 
intrării în funcţiune a depozitului unde se realizează depozitarea deşeurilor 
pentru terţa persoană; 

− cota-parte anuală din suma stabilită prin proiectul depozitului la depozitele 
unde operatorii realizează eliminarea propriilor deşeuri. 

− cota-parte din tarifele de depozitare care alimentează fondul se stabileşte iniţial 
prin proiect şi se recalculează la cel mult 3 ani în vederea asigurării sumei 
stabilite. 

 Fondul se alimentează trimestrial, după finalizarea încasărilor contravalorii 
operaţiunilor de depozitare pe perioada acelui trimestru, iar controlul depunerii 
sumelor previzionate se face anual pe toată perioada exploatării depozitului; aceste 
sume sunt previzionate. 
 Consumul fondului se face pe baza situaţiilor de lucrări care se întocmesc o 
dată cu realizarea lucrărilor, la închiderea depozitului sau a unei părţi a depozitului. 
Operatorul utilizează fondurile previzionate constituite în acest scop pe baza 
situaţiilor de lucrări justificative. 
 De asemenea potrivit prevederilor art.15, alin.3 lit.g din Ordinul Președintelui 
A.N.R.S.C nr.109/2007, privind norma de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 
pentru activitățile serviciului de salubrizare,  modificarea tarifelor pentru activităţile 
specifice serviciului de salubrizare se determină avându-se în vedere și criteriul, 
fondul pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postînchidere, în 
conformitate cu prevederile legale şi potrivit aprobării autorităţii administraţiei 
publice locale. 
 Pe perioada de derulare a contractului nr. 17/2002, încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi S.C. Eco Sud S.A. au apărut divergenţe în ceea ce 
priveşte creşterea sau micşorarea tarifului, având în vedere că acest tarif de depozitare 
a fost aprobat în anul 2008, cu TVA inclus. 
 Din anul 2008 până în anul 2017, TVA-ul a crescut şi a scăzut în mod repetat, 
iar pentru a nu mai exista aceste divergenţe între operatorul depozitului de la Mofleni 
şi autoritatea locală, se impune aprobarea noului tarif fără TVA. 
 Avand in vedere cele precizate mai sus, operatorul si-a fundamentat tariful pe 
elementele de cheltuieli, in baza documentelor justificative, evidentiate in 
contabilitate pentru tariful fara tva de 19.51 euro/tona fara tva de deseuri depozitate, 
rezultand o crestere de 1.86 euro/tona fara tva. 
 Față de cele menționate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova următoarele: 

− aprobarea proiectul pentru închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitului 
ecologic Mofleni, prevăzut în anexa nr.1 la prezentul raport; 

− se aprobă majorarea tarifului de depozitare la 19,51 euro/tonă, fără TVA, 
potrivit structurii elementelor de cheltuieli cuprinse în anexa 2 la prezentul 
raport; 



− aprobarea actului adițional nr.6 la contractul de asociere nr.17/2002, încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Eco Sud S.A, potrivit Anexei nr. 3 la 
prezentul raport; 

− împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adițional de 
modificare a contractului de asociere nr. 17/2002; 

− respingerea cererii de majorare a tarifului de depozitare a deșeurilor la depozitul ecologic 
Mofleni, formulată de S.C. Eco Sud S.A. privind includerea sumei de 124.659,03 lei, 
reprezentand provizioane de inchidere si monitorizare post inchidere în structura elementelor 
de cheltuieli, întrucât aceste sume nu sunt aferente perioadei de referinţă, respectiv august 
2015 – iulie 2016, fiind fundamentată şi în afara termenului legal privind prescripţia dreptului 
material la acţiune, potrivit art. 2517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil; 

− respingerea cererii de majorare a tarifului de depozitare a deșeurilor la depozitul ecologic 
Mofleni, formulată de S.C. Eco Sud S.A. privind includerea sumei de 55.881,91 lei, 
reprezentand pierderile rezultate ca urmare a faptului ca nu a fost solutionata cererea de 
modificare a tarifului din iulie 2013 în structura elementelor de cheltuieli, întrucât aceste sume 
nu sunt aferente perioadei de referinţă, respectiv august 2015 – iulie 2016, fiind fundamentată 
şi în afara termenului legal privind prescripţia dreptului material la acţiune, potrivit art. 2517 
din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil; 

− respingerea cererii de majorare a tarifului de depozitare a deșeurilor la depozitul ecologic 
Mofleni formulată de S.C. Eco Sud S.A. privind includerea sumei de 21.493.04 lei, 
reprezentând fluctuaţiile de TVA în perioada 2010-2016 în structura elementelor de cheltuieli, 
deoarece diferenta de cota de TVA  nu este o cheltuiala efectiva  conform prevederilor art. 21 
din Legea 571/2003 privind   Codul fiscal coroborată cu HG 44/2004 privind Normele 
de aplicare a Codului fiscal si nu se recupereaza prin tarif. 

− respingerea cererii de majorare a tarifului de depozitare a deșeurilor la depozitul ecologic 
Mofleni formulată de S.C. Eco Sud S.A. privind includerea sumei de 2.583.463,46 lei, 
reprezentând ajustarea indicelui de preturi pe perioada sept. 2008-iulie 2016 în structura 
elementelor de cheltuieli, întrucât această modalitate de modificare a tarifului de depozitare a 
deșeurilor se poate aplica doar tarifelor practicate în moneda națională potrivit Ordinului 
Președintelui A.N.R.S.C. nr.109/2007; 

− respingerea cererii de majorare a tarifului de depozitare a deșeurilor la depozitul ecologic 
Mofleni formulată de S.C. Eco Sud S.A. privind includerea  sumei de 714.063 lei, 
reprezentând taxa teren aferentă perioadei 2008 -2012, în structura elementelor de cheltuieli, 
întrucât această sumă nu este aferentă perioadei de referinţă august 2015 - iulie 2016,  

− respingerea cererii de majorare a tarifului de depozitare a deșeurilor la depozitul ecologic 
Mofleni formulată de S.C. Eco Sud S.A. privind includerea sumei de 717.938 lei, 
reprezentând accesorii ale taxei pe teren, aferente perioadei 2008-2012 în structura 
elementelor de cheltuieli întrucât această sumă nu este aferentă perioadei de referinţă august 
2015 - iulie 2016, iar accesoriile sunt cheltuieli nedeductibile fiscal conform prevederilor Legii 
571/2003 şi a H.G. 44/2003 privind Normele de aplicare a acesteia; 

 
 Director Executiv D.E.F.                             Director Executiv Adj D.S.P. 

         Lucia Ștefan                                                     Alin Glăvan 
  

 
                 



 
 
 
 

 

























































































































































































































































































































































SC ECO SUD SA

Anexa nr. 2

PROGRAMAT 

ANUAL ECO SUD 

PRINCIP. EURO

PROGRAMAT 

PMC TARIF 

PRINCIPAL EURO

08.2015-07.2016 

ECO SUD 

SUBSIDIAR

CHELTUIELI 

GENERALE

PROGRAMAT 

ANUAL ECO SUD-

SUBSIDIAR Euro

08.2015-

07.2016 PMC CH GENERALE

TOTAL CH PMC 

SUBSIDIAR EURO

1

Cheltuieli materiale total,din 

care lei 4.840.007,03 11,26 4.840.007,03 11,26 3.847.479,14 992.527,88 4.840.007,03 11,26 3.847.479,15 992527,88 4840007,03 11,26

 Combustibil şi lubrifianţi lei 597.274,75 1,39 597.274,75 1,39 474.793,14 122.481,61 597.274,75 1,39 474.793,14 122481,61 597274,75 1,39

 
Energie electrică

tehnologică lei 185.396,09 0,43 185.396,09 0,43 147.377,39 38.018,70 185.396,09 0,43 147.377,39 38018,70 185396,09 0,43

 Piese de schimb, utilaje lei 156.560,06 0,36 156.560,06 0,36 124.454,69 32.105,37 156.560,06 0,36 124.454,69 32105,37 156560,06 0,36

 
Materii prime şi materiale

consumabile lei 685.957,52 1,60 685.957,52 1,60 545.289,96 140.667,56 685.957,52 1,60 545.289,96 140667,56 685957,52 1,60

 
Echipament de lucru şi

protecţia muncii lei 6.633,15 0,02 6.633,15 0,02 5.272,91 1.360,24 6.633,15 0,02 5.272,91 1360,24 6633,15 0,02

 Reparaţii lei 310.501,46 0,72 310.501,46 0,72 246.827,72 63.673,74 310.501,46 0,72 246.827,72 63673,74 310501,46 0,72

 
Amortizarea utilajelor şi

mijloacelor de transport lei 2.154.487,35 5,01 2.154.487,35 5,01 1.712.672,12 441.815,22 2.154.487,35 5,01 1.712.672,13 441815,22 2154487,35 5,01

 Redevenţă lei 234.346,08 0,55 234.346,08 0,55 186.289,33 48.056,75 234.346,08 0,55 186.289,33 48056,75 234346,08 0,55

 
Cheltuieli cu protecţia

mediului lei 44.544,66 0,10 44.544,66 0,10 35.410,00 9.134,66 44.544,66 0,10 35.410,00 9134,66 44544,66 0,10

 
Alte servicii executate de

terţi lei 456.024,94 1,06 456.024,94 1,06 362.509,07 93.515,87 456.024,94 1,06 362.509,07 93515,87 456024,94 1,06

 Alte cheltuieli materiale
lei 8.280,97 0,02 8.280,97 0,02 6.582,81 1.698,16 8.280,97 0,02 6.582,81 1698,16 8280,97 0,02

2 Cheltuieli cu munca vie 
lei 706.732,25 1,64 706.732,25 1,64 561.804,47 144.927,78 706.732,25 1,64 561.804,47 144927,78 706732,25 1,64

3,1 Taxa teren
lei 101.538,00 0,24 101.538,00 0,24 101.538,00 26.193,59 127.731,59 0,30 101.538,00 26193,59 127731,59 0,30

3,2 Taxe licenţe lei 34.288,79 0,08 34.288,79 0,08 6.435,14 1.660,06 8.095,20 0,02 6.435,14 1660,06 8095,20 0,02

4
Cheltuieli cu închirierea

utilajelor
lei 1.037.926,83 2,41 1.037.926,83 2,41 825.081,82 212.845,00 1.037.926,83 2,41 825.081,82 212845,01 1037926,83 2,41

5
Cheltuieli cu depunerea în

rampă lei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Fond pentru închiderea

depozitului de deşeuri şi

urmărirea acestuia

postînchidere lei 849.539,58 1,98 849.539,58 1,98 849.539,58 0,00 849.539,58 1,98 849.539,58 0,00 849539,58 1,98

FISA FUNDAMENTARE TARIF ORD 109/2007 DEPOZIT ECOLOGIC MOFLENI PER.AUG.2015-IULIE 2016

TARIF  PRINCIPAL SI SUBSIDIAR

SPECIFICATIE U/M

TARIF PRINCIPAL ECOSUD TARIF PRICIPAL PMC TARIF SUBSIDIAR ECO SUD TARIF SUBSIDIAR PMC 



7 Alte cheltuieli

lei 1.281,82 0,00 1.281,82 0,00 1.018,96 262,86 1.281,82 0,00 1.018,96 262,86 1281,82 0,00

A Cheltuieli de exploatare
lei 7.571.314,30 17,61 7.469.776,30 17,38 6.192.897,11 1.378.417,18 7.571.314,30 17,32 6.192.897,11 1352223,59 7443582,71 17,32

B Cheltuieli financiare
lei 52.225,92 0,12 52.225,92 0,12 41.516,08 10.709,84 52.225,92 0,12 41.516,08 10709,84 52225,92 0,12

C
Taxa teren recuperata in 1

an lei 1.568.037,72 3,65 0,00 0,00 0,00 21.493,04 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00

D

Cota anuala provizioane de 

recuperat lei 124.659,63 0,29 0,00 0,00 0,00 124.659,63 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00

E

Pierderi nesolutionare cerere 

iulie 2013 lei 55.881,91 0,13 0,00 0,00 0,00 55.881,91 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00

F

Chelt.i cu reducerea tva 07. 

2010-07. 2016 lei 21.493,04 0,05 0,00 0,00 0,00 21.493,04 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00

G

Ajustare indice de 

preturi(sept 2008-iul 2016 lei 2.583.463,46 6,01 0,00 0,00 0,00 2.583.463,46 6,01 0,00 0,00 0,00

I TOTAL CHELTUIELI lei 11.977.075,98 27,86 7.623.540,22 17,73 6.234.413,19 1.389.127,01 10.430.531,30 17,44 6.234.413,19 1389127,01 7623540,20 17,73

II PROFIT 10% lei 931.623,76 2,17 762.354,00 1,77 0,00 776.969,29 1,81 0,00 762354,00 1,77

III TOTAL GENERAL lei 12.908.699,74 30,03 8.385.894,22 19,51 6.234.413,19 1.389.127,01 11.207.500,59 26,07 6.234.413,19 1389127,01 8385894,20 19,51

CANTITATEA PROGRAMATA TO 96.103,38 0,00 96.103,38 0,22 0,00 96.103,38 0,00 96103,38 0,00

TARIF LEI/TO 134,32 30,03 87,26 19,51 0,00 0,00 116,62 26,07 87,26 19,51

TVA 26,86 6,01 16,58 3,71 23,32 5,21 16,58 3,71

TARIF 161,19 36,04 103,84 23,21 139,94 31,29 103,84 23,21

36.04 EURO  31.29 EURO  

Taxa teren recuperata in 1

an 1.568.037,72 21.493,04

Cota anuala provizioane de 

recuperat 124.659,63 124.659,63

Pierderi nesolutionare cerere 

iulie 2013 55.881,91 55.881,91

Chelt.i cu reducerea tva 07. 

2010-07. 2016 21.493,04 21.493,04

Ajustare indice de 

preturi(sept 2008-iul 2016 2.583.463,46 2.583.463,46

TOTAL SUME EXCLUSE 4353535,76 0,00 2.806.991,08

  

 



MUNICIPIUL CRAIOVA        ANEXA NR. 3  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA     LA RAPORT 
 
Nr. ________/________2017 
 
     

ACT ADIŢIONAL NR. 6/2017 
la contractul de asociere nr. 17/2002 

 
 

Între: 
 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, cu sediul în Craiova, str. 
A.I. Cuza nr. 7, CUI 4417214, prin Primar, pe de o parte, şi 
 S.C. ECO SUD S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Ankara, nr. 3, înmatriculată la 
oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. 
J40/4022/19.04.2001, CUI 13838255, reprezentată legal prin _______________________ , 
pe de altă parte, 
 Având în vedere H.C.L. al Municipiului Craiova nr. 267/2001, părţile prezentului 
ACT ADIŢIONAL, convin următoarele: 
 Art. 1.  Se modifică art. 13 din contractul de asociere nr. 17/2002 (aşa cum a fost 
modificat anterior conform H.C.L. nr. 177/2008 prin Actul Adiţional nr. 3/2008), încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Eco Sud S.A., care va avea următorul 
conţinut: 
  Art. 13. „Începând cu data de 15.07.2017, tariful perceput de către S.C. 
Eco Sud .S.A. pentru depozitarea la Depozitul Ecologic Mofleni a deşeurilor livrate de 
către Consiliul Local al Municipiului Craiova este de 19,51 euro/tonă, fără TVA.” 
 Art. 2. Celelalte articole din contractul de asociere nr. 17/2002, aşa cum au fost 
modificate prin actele adiţionale, rămân neschimbate. 
 Prezentul act adiţional s-a întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte în contractul de asociere nr. 17/2002. 
 
    CONSILIUL LOCAL AL    S.C. ECO SUD S.A. 
 MUNICIPIULUI CRAIOVA        BUCUREŞTI 
 
     PT. PRIMAR          DIRECTOR GENERAL, 
  VICEPRIMAR, 
                    Adrian Cosman 
 
 
 
Director Ex. D.E.F.     Director Ex. D.S.P. 
      Lucia Ştefan                  Delia Ciucă 
 
 
 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
                Contencios Administrativ, 
                   Vizat pentru legalitate, 
                 cons.jr. Nicoleta Bedelici 
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