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Nr.  72/ 30.08.2028 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII 

SERVICIULUI DE COLECTARE ȘI TRANSPORT DEȘEURI MUNICIPALE ÎN MUNICIPIUL BACĂU ȘI 22 DE 
COMUNE LIMITROFE NR. 1211/4003 DIN 06.05.2021 

 
 
 

Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de   .08.2022. 
 Luând în  considerare:  

a) Referatul de aprobare a Primarului comunei Măgura - dl. Costrăş Iordache  înregistrat sub nr. 
8771/ 30.08.2022 prin care se propune Consiliului Local Măgura aprobarea  proiectul de hotarare;  

b) Raportul înregistrat sub nr. 8772/ 30.08.2022 întocmit de d-na Ciobanu Niculina – consilier 
superior ]n cadrul Compartimentului achiziţii publice şi managementul proiectelor al Aparatului de specialitate a 
Primarului Comunei Măgura, județul Bacău, prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre. 

c) adresa S.C. SOMA S.R.L. nr. 159/07.01.2022, înregistrată la sediul ADIS Bacău cu nr. 
48/07.01.2022 prin care ADIS Bacău era informată de intenția de modificare a tarifelor contractului de Delegare 
nr. 1211/4003/06.05.2021; 

d) adresa S.C. SOMA S.R.L. nr. 1547/21.02.2022, înregistrată la sediul ADIS Bacău cu nr. 
833/22.02.2022 prin care se solicită demararea procedurii de modificarea tarifelor contractului de Delegare nr. 
1211/4003/06.05.2021; 

e) adresa ADIS BACĂU nr. 1001/10.03.2022, prin care Asociația răspunde adresei SOMA 
159/07.01.2022;  

f) adresa S.C. SOMA S.R.L. nr. 2194/15.03.2022, înregistrată la sediul ADIS Bacău cu nr. 
1050/16.03.2022 S.C. SOMA S.R.L. răspunde adresei ADIS Bacău nr. 1001/10.03.2022; 

g) adresa ADIS BACĂU nr. 1050/22.03.2022, prin care Asociația răspunde adresei SOMA 
2194/15.03.2022;  

h) adresa S.C. SOMA S.R.L. nr. 3695/09.05.2022, înregistrată la sediul ADIS Bacău cu nr. 
1624/09.05.2022 prin care se solicită modificarea tarifelor contractului de Delegare nr. 1211/4003/06.05.2021 și 
se comunică documentele privind modificările solicitate; 

i) adresa S.C. SOMA S.R.L. nr. 4131/25.05.2022, înregistrată la sediul ADIS Bacău cu nr. 
1859/26.05.2022 prin care SOMA răspunde adresei ADIS Bacău nr. 1624/09.05.2022 și comunică înscrisurile 
solicitate de către Asociație; 

j) adresa ADIS BACĂU nr. 2037/17.06.2022, prin care Asociația răspunde adresei SOMA 
3695/09.05.2022;  

k) adresa S.C. SOMA S.R.L. nr. 4961/23.06.2022, înregistrată la sediul ADIS Bacău cu nr. 
2073/23.06.2022 prin care SOMA răspunde adresei ADIS Bacău nr. 2037/17.06.2022; 

l) Decizia C.D. nr. 10/ 05.08.2022 privind înaintarea, în vederea aprobării de către UAT-urile parte 
în contract și de către AGA ADIS Bacău a proiectului de Decizie privind aprobarea actului adițional nr. 1 la 
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în municipiul Bacău și 
22 de comune limitrofe nr. 1211/4003 din 06.05.2021; 
 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. i) și s) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

b) Directiva Consiliului European nr.1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor, transpusă în legislația 
națională prin Hotărârea Guvernului nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, prevederile Ghidului Solicitantului 
, Axa prioritară 2- POS Mediu, Domeniul Major de Investiție 1 - ”Dezvoltarea sistemelor integrate de management 
al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor”, prevederile Legii serviciilor comunitare de 
utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii privind serviciul 
de salubrizare a localităților nr.101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

c) Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și prevederile Contractului de finanțare nr. 131826/ 11.04.2011, încheiat între 
Ministerul Mediului și Pădurilor și Consiliul Județean Bacău. 

d) art. 16 din Ordinul 109/2007 – Norma metodologică de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 
activitățile specifice serviciului de salubrizare. 

e) principiul menținerii echilibrului contractual prevăzut la art. 25 din Legea 101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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f)  OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor. 
 Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Măgura. 
In temeiul prevederilor art.133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), art.136 alin.(1) și alin. (8), art.139 alin. (1), 

art.140 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a), art.197 si art. 243 alin.(1) lit. a)  din OUG  nr.57/ 2019 privind Codul 
Administrativ 
 

Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1.  Se aprobă modificarea și aplicarea de către S.C. SOMA S.R.L. a următoarelor tarife, valabile de la 
data semnării Actului Adițional nr. 1 la Contractul nr. 1211/4003 din 06.05.2021, conform Anexa nr. 1 (FIȘE DE 
FUNDAMENTARE) care face parte din prezenta Hotărâre: 

 
NR. 

CRT. 
ACTIVITATE TARIF (lei/ tonă fără TVA) 

1 Colectare și transport al deșeurilor menajere și 
asimilabile- T1 

251,76 

 Colectare și transport deșeuri menajere, similare și din 
piețe prevăzute la alin. 5, lit. a), art. 17 din OUG 

92/2021- T1a 

718,21 

Colectare și transport deșeuri menajere, similare și din 
piețe, altele decât cele  prevăzute la alin. 5, lit. a), art. 

17 din OUG 92/2021- T1b 

224,36 

2 Colectarea și transportul deșeurilor provenite din 
locuințe, generate de activități de reamenajare și 

reabilitare interioară și/ sau exterioară a acestora- T2 

196,08 

Tariful T1 reprezintă media ponderată dintre T1a și T1b 
T1 = (4292,76 x 718,21+ 73080,12x 224,36): 77372,88= 251,76 

 
Art.2. Se aprobă Actul Adițional nr. 1 la Contractul nr. 1211/4003 din 06.05.2021, conform Anexei nr. 2, care 

face parte integrantă din Prezenta Hotărâre.  
Art.3. Se acordă mandat Președintelui Asociației, Valentin IVANCEA, să semneze în numele și pe seama 

asociaților Actul Adițional nr. 1, cu Anexele aferente. 
Art.4. Se împuternicește dl. Costrăș Iordache, având calitatea de reprezentant al Comunei Măgura în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în 
conformitate cu prevederile art.1, art. 2  și  art. 3 din prezenta hotărâre, în Adunarea Generală a Asociaţiei ADIS 
Bacău. 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica persoanei nominalizate la art. 4, Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Prefectului Județului Bacău şi se aduce la cunoştinţă privată prin 
afişare la sediu, în monitorul oficial local și pe pagina de web: http://www.primaria-magura.ro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nr.  
Din  .08.2022 
Nr. de consilieri prezenţi _____ din totalul de 14. 
Hotărâre adoptată azi  .08.2022, cu un numar de voturi „ pentru” ____,  voturi „abţineri” ____, voturi  „împotrivă” ____, din totalul de ____ 
consilieri prezenţi, din care _____ consilieri se iau în calcul pentru cvorum, care au participat la dezbateri și vot.      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniţiator, 
 ……………….………………………… 

 
PRIMAR – COSTRĂȘ IORDACHE 

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL GENERAL  

AL C O M U N E I  
   ……………………….………………………… 

 
Jr. ELENA IRINA SILAV 


