
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                                                                          PROIECT 
 
 

            HOTĂRÂREA NR.____ 
privind majorarea tarifului de depozitare a deșeurilor în Depozitul Ecologic 

Mofleni, începând cu data de 01.01.2018 
 
 
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
21.12.2017. 
           Având în vedere raportul nr.175483/2017 întocmit de Direcţia Servicii Publice, 
prin care se propune majorarea tarifului de depozitare a deșeurilor în Depozitul Ecologic 
Mofleni, începând cu data de 01.01.2018; 
           În conformitate cu prevederile art.8 din Ordinul 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 și Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal; 
          În temeiul art.36, alin.2, lit. d, coroborat cu alin.6, lit. a, pct.14, 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 majorarea tarifului de depozitare a deșeurilor în Depozitul Ecologic 

Mofleni, la 19,27 euro/tonă, fără TVA, începând cu data de 01.01.2018, potrivit 
structurii elementelor de cheltuieli, având ca perioadă de referință cheltuielile 
înregistrate în evidența contabilă, pentru perioada octombrie 2016-septembrie 
2017. 

Art.2.  Se aprobă încheierea 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., 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional 
prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova,prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie 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 ECONOMICO-FINANCIARĂ 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE    
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică  
    
Nr.175483/07.12.2017                            

 
Se aprobă, 

 Primar, 
 Mihail GENOIU 

  
 
 

            Avizat, 
        Viceprimar, 
             Adrian COSMAN 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind majorarea tarifului de depozitare a deşeurilor  în Depozitul Ecologic 

Mofleni, la nivelul de 19,27 euro/tonă fără TVA, începând cu data de 01.01.2018 
 

 
Conform contractului de asociere nr.17/2002, încheiat între Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi S.C. ECO SUD S.A., aceasta din urmă, în calitate de 
operator  prestează activitatea de depozitare a deşeurilor menajere de pe raza 
municipiului Craiova. 

Având în vedere prevederile contractuale cu privire la tarife, prin adresa 
înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub  nr. 8005/19.01.2017, S.C. ECO 
SUD S.A. a solicitat majorarea tarifului de depozitare a deşeurilor la Depozitul 
Ecologic Mofleni, solicitare care conţine cheltuieli realizate în perioada de referinţă 
august 2015 – iulie 2016 şi înaintează documente justificative în acest sens. 

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 
141052/10.10.2017, S.C. ECO SUD S.A. a solicitat aprobarea modificării art. 13 din 
contractul de asociere nr. 17/2002, referitor la tariful de depozitare a deșeurilor, 
înaintând documentele justificative care stau la baza solicitării de modificare a 
tarifului de la 21 euro/tonă, inclusiv TVA, la 19,18 euro/tonă fără TVA. 

Ulterior, prin adresa înregistrată cu nr.174869/06.12.2017, ECO SUD S.A. a 
transmis Memoriul tehnico-economic justificativ pentru modificarea tarifului de 
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depozitare la depozitul ecologic  Mofleni, precum și Fișa de fundamentare  pentru 
modificarea tarifului de depozitare, înscrisuri care susțin solicitarea de modificare a 
tarifului de depozitare a deșeurilor la nivelul de 19,27 euro/tonă fără TVA, începând 
cu data de 01.01.2018, reprezentând astfel o majorare de 1,62 euro. Acest tarif are la 
bază elementele de cheltuieli evidenţiate în Fişa de fundamentare la data de 30 
septembrie, având ca an de referinţă cheltuielile din perioada octombrie 2016 – 
septembrie 2017. 

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 în active 
corporale şi necorporale, a costurilor de protecţie a mediului, a costurilor de 
securitate şi sănătate în muncă, a costurilor care derivă din contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de salubrizare, a cheltuielilor financiare, precum şi o cotă de 
profit. 

În  perioada  28.11.2017  - 06.12.2017 reprezentanţii Direcţiei Economico-
Financiară din cadrul Primăriei Municipiului Craiova au purtat corespondență, 
electronic, cu reprezentantul S.C. ECO SUD S.A. referitor la elementele de cheltuieli 
cuprinse în Fișa de fundamentare a tarifului. 

Motivele invocate sunt creşterea elementelor de cost care stau la baza tarifului 
astfel: 

În perioada septembrie 2016 – august 2017 s-au înregistrat creșteri 
semnificative ale elementelor de cost – salarii, dar și creșteri ale cheltuielilor cu 
combustibilul după cum urmează: 

- s-a achiziționat în leasing un utilaj de tip Excavator Volvo  și  s-au 
transferat de la punctul de lucru Vidra 3 utilaje de tip Dumper ca urmare a 
modificării condițiilor de prestare a activității în cadrul depozitului;  

- prețul  combustibilului a înregistrat creșteri succesive de la 3,5042 lei/litru 
în luna iulie 2017  până la 3,7815 lei/litru în luna septembrie 2017; 

- salariul minim a înregistrat creșteri succesive de la 1050 lei, în perioada  
2015 – 2016, la 1250 lei în perioada septembrie 2016-ianuarie 2017, 
respectiv 1450 lei în perioada  februarie –august 2017, ponderea salariaților 
care beneficiază de salariul minim pe economie  fiind de 48 % , conform 
organigramei punctului de lucru; 

- creșterea numărului de angajați, la punctul de lucru, de la 21 la 28 ca 
urmare a lucrărilor ce se desfășoară în incinta depozitului; 

Diferența dintre tariful de 19,18  euro/tonă, justificat în adresa nr. 141052/2017 
și cel de 19,27 euro/tonă, justificat prin adresa nr. 174869/2017, o reprezintă 
actualizarea elementelor de cheltuieli evidențiate în contabilitate la nivelul lunii 
septembrie 2017. 

Precizăm faptul că procedura de modificare şi ajustare a acestor tarife este 
prevăzută în Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile 
specifice serviciului de salubrizare a localităților, H.G. nr. 349/2005 privind 
depozitarea deșeurilor. 

În conformitate cu prevederile art. 15. alin. 3, din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 
109/2007 modificarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare 
se determină avându-se în vedere următoarele criterii:



− pentru cheltuielile cu combustibilul tehnologic, cu lubrifianţi, cu energia 
electrică, cu materii prime şi materiale consumabile şi cu piese de schimb, cu 
pondere semnificativă în tarif, se va lua în calcul modificarea preţurilor de 
achiziţie faţă de preţurile în vigoare, în limita preţurilor de piaţă; 

− consumurile normate de combustibil, lubrifianţi, energie electrică, materii 
prime şi materiale vor fi luate în calcul, astfel încât să asigure respectarea 
prevederilor alin. (1); 

− cheltuielile cu amortizarea se vor lua în calcul, respectându-se reglementările 
legale în vigoare; 

− cheltuielile cu redevenţa determinate potrivit prevederilor legale; 
− cheltuielile pentru protecţia mediului se vor lua în calcul la nivelul prevăzut de 

legislaţia în vigoare; 
− cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, 

corelată cu principiul eficienţei economice; 
− o cotă de profit. 

 Raportat la cele menţionate mai sus, se constată că odată cu fişa de 
fundamentare pentru modificarea tarifului pentru activitatea specifică serviciului de 
salubrizare s-a prezentat memoriul tehnico-justificativ din care rezultă modul de 
calcul al tarifului, structura pe cheltuieli cu combustibilul şi piesele de schimb, 
chletuielile cu amortizarea şi fundamentarea acestora pentru activitatea de depozitare 
la punctul de lucru al depozitului ecologic Mofleni.
 Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fişă de fundamentare a 
nivelurilor cuprinse în tarifele propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu 
munca vie - salarii directe, indirecte, sporuri etc., pe categorii de personal, în 
concordanţă cu organigrama aprobată, condiţie îndeplinită de S.C. ECO SUD. S.A. 
 Potrivit prevederilor art.8. din Ordinul mai sus menţionat, (1) Tarifele pentru 
activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor se stabilesc, se ajustează 
sau se modifică pe baza solicitărilor operatorilor, în conformitate cu prevederile 
elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă.

(2) Operatorul care solicită stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor 
pentru activităţile specifice de salubrizare transmite la autoritatea administraţiei 
publice locale următoarele: 

a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conţine: tarifele în vigoare, 
în cazul ajustării ori modificării, tarifele solicitate şi justificarea propunerii de 
stabilire, ajustare sau modificare. Tarifele pentru populaţie, propuse, vor fi 
determinate cu TVA inclus; 

b) fişa de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli; 
 c) memoriu tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii, 
ajustării sau modificării tarifelor; 

d) alte date şi informaţii necesare fundamentării tarifelor.  
 Din analiza textului legal de mai sus se reţine faptul că tarifele pentru 
persoanele fizice este obligatoriu să fie aprobate cu TVA inclus, iar pentru persoanele 
juridice tariful trebuie să fie aprobat într-un cuantum fix, la care se adaugă TVA. 
 De asemenea, prin Dispoziția Primarului Municipiului Craiova nr. 2919/2017 
s-a constituit comisia în vederea analizării și verificării solicitărilor de majorare a 
tarifelor formulate de către S.C. ECO SUD S.A. în baza contractului de asociere nr. 
17/2002. 



 Având în vedere cele prezentate şi ţinând cont de prevederile contractului de 
asociere nr. 17/ 2002, prevederile art. 8 din Ordinul nr. 109/2007, prevederile Legii 
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a şi art. 45, alin. 1 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare supunem spre aprobare:  

− majorarea tarifului de depozitare a deșeurilor în depozitul ecologic Mofleni la 
19,27 euro/tonă, fără TVA, începând cu data de 01.01.2018, potrivit structurii 
elementelor de cheltuieli, având ca perioadă de referință cheltuielile înregistrate 
în evidența contabilă pentru perioada octombrie 2016-septembrie 2017; 

− aprobarea încheierii 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. 1 la prezentul raport; 

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

    Director Executiv D.E.F.                             Director Executiv D.S.P. 
         Lucia Ștefan                                                     Delia CIUCĂ 

 
 
 

  Director Executiv Adj D.S.P.           Întocmit, 
   Alin Glăvan           inspector Cătălin Popa 

 
 
 

  Vizat de legalitate,  
      cons.jur. Nicoleta Bedelici 
 

 
 



 Pagina 1 din 1 

MUNICIPIUL CRAIOVA              ANEXA NR. 1 LA RAPORT 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
NR.............../................... 
 
 

ACT ADITIONAL NR. 6 
LA CONTRACTUL DE ASOCIERE nr. 17/2002 

 
Intre : 

         CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, cu sediul in strada A.I.Cuza nr. 7, 
telefon/fax 0251-415177 /0251-411561, CUI 4417214, reprezentat prin Primar Mihail Genoiu pe de o 
parte, 
                    Și 
                    ECO SUD S.A., cu sediul social in Bucuresti, Str. Ankara nr. 3, sector 1, telefon 021 210 
05 45/25, fax 021 210 22 92, e-mail: office@ecosud.ro, inmatriculata la Oficiul Registrului 
Comertului Bucuresti sub nr. J40/4022/2001, CUI RO 13838255, cont 
RO39BRDE410SV20106164100, deschis la BRD – Agentia Piata Romana, reprezentata legal de 
Director General Adrian Mirel Scarlat, pe de alta parte. 

 
Având în vedere Hotararea Consiliului Local  al Municipiului Craiova nr.    /2017, părțile prezentului 
Act Adițional , convin modificarea Contractului de Asociere nr. 17/ 2002, astfel cum a fost modificat 
prin actele aditionale ulterioare, dupa cum urmeaza:  

 
Art. 1  Se modifică articolul 13 din contractul de asociere nr. 17/2002 (așa cum a fost modificat 
conform HCL 177/2008 prin Actul Adițional nr. 3/2008), incheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova și Eco Sud S.A. care va avea urmatorul conținut:  
“Incepand cu data de 01.01.2018, tariful perceput de catre Eco Sud S.A. pentru depozitarea la 
Depozitul Ecologic Mofleni a deseurilor livrate de catre Consiliul Local al Municipiului 
Craiova se majoreaza la 19,27 Euro + TVA/tonă”. 

 
Art. 2    Celelalte articole din Contractul de Asociere numarul 17/2002, asa cum au fost modificate 
prin Actul Aditional nr. 1/2006, prin Actul Aditional nr. 2/2007, prin Actul Aditional nr. 3/2008 si 
Actul Aditional nr. 4/2010, raman neschimbate. 
 
Prezentul Act Adițional s-a intocmit astazi…………..2017, in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru 
fiecare parte in contractul de asociere nr. 17/2002. 

 
     CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                     ECO SUD S.A.                                 
      
                                       PRIMAR,                                                          DIRECTOR GENERAL,              
                       Mihail Genoiu                                                             Adrian Mirel Scarlat 
              

 
Director Executiv D.E.F.,              Director Executiv   D.S.P., 
      Lucia Ștefan                                      Delia Ciucă     

 
 
    Director Executiv Adj D.S.P 
       Alin Glăvan 
 
Vizat de legalitate, 

     cons.jur. Nicoleta Bedelici 
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