ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

_____________________________________
Nr. înreg. _______/________.2021
Ind. dos. I/1
REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 5 la
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare
deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și
S.C. ECO BIHOR S.R.L.
Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România s-a angajat să asigure
conformarea a mai multor obligații cum ar fi: reducerea depozitării a cantităților
deșeurilor biodegradabile municipale (Directiva 199/31/CE privind depozitele de
deșeuri), reciclarea și valorificarea deșeurilor din ambalaje (Directiva 94/62/Ce privind
ambalajele și deșeurile din ambalaje), respectiv pregătirea pentru reutilizarea și
reciclarea deșeurilor municipale (Directiva 2008/98/Ce privind deșeurile).
În cazul în care România nu respectă termenele de conformare, Curtea Europeană
de Justiție poate dispune aplicarea de penalități, care vor fi recuperate în final de la
UAT-uri, întrucât aceștia au obligațiile de a îndeplini cele asumate de România, astfel
cum sunt reglementate prin Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.
51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea serviciului de
salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu
modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 942/2017 privind aprobarea Planului
național de gestionare a deșeurilor, etc.
Pentru sprijinirea României în vederea conformării cu directivele europene,
Uniunea Europeană a alocat fonduri europene pentru realizarea proiectelor privind
SMID-urile, iar pentru utilizarea resurselor financiare disponibile, a fost creat un cadru
instituțional adecvat pentru gestionarea în comun a infrastructurii aferente și a
serviciilor de operare a SMID-urilor prin crearea ADI-lor.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 59/2009 s-a aprobat asocierea
județului Covasna cu alte unități administrativ-teritoriale în vederea înființării
Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al
Deșeurilor în județul Covasna”.
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Asociația de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al
Deșeurilor în județul Covasna” a fost înregistrată în Registrul asociaților și fundațiilor
în anul 2010.
Conform prevederilor contractului de asociere, ale actului constitutiv, precum și
ale statutului, Asociația de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de
Management al Deșeurilor în județul Covasna” are anumite obligații cu privire la
delegarea serviciului de salubrizare pentru activitățile de sortare a deșeurilor
municipale, organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale a deșeurilor,
depozitarea controlată a deșeurilor municipale și administrarea depozitului de deșeuri
și a stației de transfer a deșeurilor, în raport de dispozițiile Legii serviciilor comunitare
de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
privind prestarea serviciilor de utilități publice la nivel local.
În baza obligațiilor asumate, respectiv în urma licitației publice s-a semnat
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în
județul Covasna nr. 128/28.04.2017 cu operatorul economic S.C. ECO BIHOR S.R.L.
Prestarea activităților au început la data de 09.10.2017. Activitățile care se prestează în
cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor –Leț/ Boroșneu Mare sunt:
sortarea deșeurilor colectate selectiv, compostarea biodeșeurilor și depozitarea
deșeurilor menajere colectate în amestec
Până în prezent Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și
depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017 a avut mai multe modificări.
Modificările majore au ca temei legal obligațiile prevăzute de O.U.G. nr. 74/2018
pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a
Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de
ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru
mediu, și sunt: majorarea tarifului pentru administrarea depozitului de deșeuri,
modificarea indicatorilor de performanță, precum și alte modificări, și anume:
integrarea orașului Baraolt în Sistemul de management al deșeurilor creat la nivelul
județului Covasna, modul de întocmire a Raportului de monitorizare, majorarea
redevenței prin actualizarea anuală cu indicele prețurilor de consum comunicat de
Institutul Național de Statistică, modificarea tarifelor serviciilor prestate în cadrul
CMID, precum și alte modificări ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de
transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017.
Printr-un studiu, realizat de Asociația de dezvoltare intercomunitară ”Sistem
Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”, înaintat prin adresa nr.
350/10.12.2020, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna
sub nr. 13582/10.12.2020, s-a analizat solicitarea S.C. ECO BIHOR S.R.L. nr.
591/30.10.2020, înregistrată la Asociația de dezvoltare intercomunitară ”Sistem
Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna” sub nr. 310/30.10.2020
referitor la modificarea tarifului pentru activitatea de administrare a depozitului de
deșeuri prestată în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transfer,
tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017.
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Prestarea activităților și cantitățile aferente au fost monitorizate lunar, trimestrial
și anual de către aparatul tehnic al Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem
Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”. De-a lungul celor trei ani
de activitate nu au fost constatate deficiențe semnificative în activitatea de operare a
CMID-ului. Din cantitățile efective intrate la stația de sortare în anul 2020, începând
cu luna mai există o creștere semnificativă. Ca urmare și cheltuielile cresc
proporțional. Estimările pentru anul 2021 prezintă modificări ușoare la nivelul
cantităților deșeurilor depozitate și celor biodegradabile, ca urmare pot fi luate în
considerare pentru calculele estimative prezentate.
La justificarea modificărilor se are în vedere: creșterea indicelor prețurilor de
consum pentru servicii, în perioada octombrie 2019-septembrie 2020, valoarea prețului
energiei electrice, combustibilului, al lubrifianților, pieselor de schimb pentru fiecare
utilaj/autocamion etc. pe fiecare obiectiv creșterea cheltuielilor efective cu reparațiile
mașinilor, utilajelor, echipamentelor, creșterea cheltuielilor cu protecția muncii, din
cauza pandemiei COVID 19, creșterea cantităților de deșeuri selective, care crește și
cheltuielile cu munca vie, prin introducerea schimbului 3 sau prin efectuarea orelor
suplimentare, totodată se preconizează și o mărire a salariilor existente. În total se
propune o creștere de 3%.
La cheltuielile cu operarea stației de sortare s-au luat în calcul cantitățile
recepționate în perioada 01.01.2020.-31.08.2020 (pentru care există documente de
evidență), pe baza cărora s-au extrapolat şi prognozat cantităţile pentru anul 2021. În
urma valorificării acestora, rezultă că operarea stației de sortare și a stației de
compostare nu mai realizează excedent ca în anii precedenți.
Ca urmare, se menține tariful 0 lei pentru operarea stației de sortare și a stației de
compost, și se determină un tarif de 103,62 lei/tonă pentru activitatea de administrare a
depozitului de deșeuri, plus T.V.A.
Conform studiului menționat, solicitarea este fundamentată, justificată, și sunt
îndeplinite cerințele legale.
Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre
privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 5 la
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în
județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și S.C. ECO
BIHOR S.R.L.

PRIMAR,
GYERŐ JÓZSEF
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