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RAPORT
Prin care se supune dezbaterii Consiliului Local Baia Mare legalitatea şi oportunitatea aprobării taxelor
suportate de populaţia (persoane fizice) din Municipiului Baia Mare pentru asigurarea serviciului de salubrizare
– colectare, transport şi depozitare deşeuri, activităţi ce se vor derula prin proiectul SMID
Conform prevederilor H.C.L. Baia Mare nr. 479/2008, Municipiul Baia Mare face parte, alături de unităţile
administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş, din „Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru
gestionarea integrată a deşeurilor menajere în judeţul Maramureş”, pentru dezvoltarea sistemului de
management integrat al deşeurilor în judeţul Maramureş.
În Statutul şi Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a
Deşeurilor Menajere în Judeţul Maramureş, aprobate prin HCL Baia Mare nr. 479/2008 este prevăzut
implementarea proiectului „Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Maramureş”.
Potrivit proiectului „Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Maramureş”, proiect cu
finanţare europeană, salubrizarea menajeră a Municipiului Baia Mare a fost preluată în gestiunea şi
monitorizarea ADIGID MM, începând cu 01.12.2019.
Conform contractul nr. 116/13.05.2019 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de
colectare LOT 1: zona – Sârbi, contract încheiat între ADIGIDMM şi S.C. DRUSAL S.A., precum şi a
actelor adiţionale încheiate, prin urmare operatorul ce va colecta şi transporta deşeurile de pe raza
Municipiului Baia Mare este S.C. Drusal S.A.
În caietul de sarcini care a stat la baza achiziţiei finalizată cu încheierea contractului nr. 116/13.05.2019, se
menţionează:
,,Secțiunea 1-a – Sistemul de plăți
Art.80. - (1) Costurile pentru ansamblul activității de gestionare a deșeurilor într-un sistem integrat sunt cele
plătite efectiv de toți utilizatorii.
(2) Utilizatorii sunt reprezentați în primul rând de populație care va plăti o taxă de salubritate percepută de
fiecare primărie în parte și de agenții economici care vor plăti serviciul de salubritate pe bază de contract de
servicii cu operatorul de salubritate/ administrația publică locală.
Art.81. - (1) Contravaloarea serviciilor prestate de Delegat va fi facturată lunar și plătită de fiecare UAT din zona
de colectare membru al Delegatarului.
(2) Prin excepție, contravaloarea serviciilor de colectare separată și transport separat a deșeurilor de la utilizatorii
agenți economici va fi facturată direct generatorilor conform contractelor individuale de prestare de servicii în
cazul încheierii de contracte direct cu aceștia.
(3) De asemenea, plata pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor din construcții și demolări altele
decât cele de dimensiuni mici colectate în pubela de reziduale va fi facturată direct generatorilor pe baza
volumului de deșeuri colectat, fiind gestionată de către Delegat în afara prezentului contract, conform propriilor
proceduri de lucru și tarife”.
Tarifele pentru colectarea şi transportul deşeurilor pe proiectului „Sistemul de management integrat al
deşeurilor în judeţul Maramureş”, au fost aprobate cu HCL nr. 493/2019.
Articolul 42 din LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice - Republicare*)
prevede următoarele:
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,, (1)Utilizatorii beneficiază de furnizarea/prestarea unui serviciu de utilităţi publice, cu excepţia
serviciului public de alimentare cu gaze naturale:
a)în baza unui contract de furnizare sau de prestări de servicii încheiat între operat or şi utilizator;
b)prin achitarea unui tarif sau a costului unui bilet, după caz;
c)prin achitarea unei taxe, în situaţia în care încheierea contractului de furnizare sau de prestare a
serviciului între operator şi utilizator nu este posibilă din motive t ehnice sau comerciale ori în situaţia în
care hotărârea de dare în administrare sau contractul de delegare a gestiunii prevede această modalitate ”.
(la data 22-Jun-2018 Art. 42, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 4 modificat de Art. 1, punctul 6. din
Legea 131/2018 )
Prin LEGE nr. 101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor - REPUBLICARE *)
la capitolul V: Finanţarea serviciilor de salubrizare, se menţionează:
,, Art. 26
(1)În funcţie de natura activităţilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât şi în cazul gestiunii
delegate, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului
de salubrizare prin:
a)tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de
salubrizare;
b)taxe speciale, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi locale;
c)taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără contract.
(2)în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), autorităţile administraţiei publice locale, împreună cu operatorii
au obligaţia să ţină, la zi, evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii.
(3)Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să instituie taxe speciale, conform prevederilor
alin. (1) lit. c), şi să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestaţiei
efectuate la utilizatorii fără contract”.
Conform art.59, punctul (1), litera f), punctul (3), (4), (5), (6) din LEGII nr. 211 din 15 noiembrie 2011
privind regimul deşeurilor - REPUBLICARE *) Autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv a
municipiului Bucureşti, au următoarele obligaţii:
,,f)asigură spaţiile necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, dotarea acestora cu containere specifice
fiecărui tip de deşeu şi dezvoltă în mod corespunzător centrele înfiinţate potrivit prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 pentru a oferi populaţiei posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de
deşeuri de hârtie şi carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente
electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă;
(la data 19-Jul-2018 Art. 59, alin. (1), punctul A., litera F. din capitolul 33 modificat de Art. I, punct ul 6.
din Ordonanta urgenta 74/2018 )
g)asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate şi prin postare pe site -ul propriu, asupra sistemului
de gestionare a deşeurilor din cadrul localităţilor, inclusiv cu privire la centrele prevăzute la lit. f);
(3)Pentru deşeurile generate în gospodăriile populaţiei, autorităţile administraţiei publice locale a unităţilor
administrativ-teritoriale şi a municipiului Bucureşti şi, după caz, Asociaţia de dezvoltare interco munitară
încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizaţiile care implementează obligaţiile
privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele
normative
care
transpun
directivele
individuale.
(la data 19-Jul-2018 Art. 59, alin. (3) din capitolul 33 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta
urgenta 74/2018 )
(4)Unităţile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor au dreptul
de a solicita organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului
acoperirea costurilor de gestionare pentru deşeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a
producătorului, stabilite în baza actului normativ care reglementează fluxul specific al respec tivelor
deşeuri, şi au obligaţia de a stabili modalitatea prin care se plătesc serviciile aferente acelor deşeuri,
prestate de operatorii de salubrizare.
(5)Pentru deşeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului care se regăsesc în deşeurile
municipale, acoperirea costurilor se face de către organizaţiile care implementează obligaţiile privind
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răspunderea extinsă a producătorului şi fără impunerea unor costuri suplimentare în sarcina utilizatorilor
serviciului
de
salubrizare.
(la data 17-Jan-2019 Art. 59, alin. (5) din capitolul 33 modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 31/2019 )
(6)Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sau unităţile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile
administrativ-teritoriale ale municipiilor utilizează sumele încasate pentru acoperirea costurilor de
gestionare pentru deşeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului exclusiv
pentru
scopurile
cărora
le
sunt
destinate.
(la data 19-Jul-2018 Art. 59, alin. (3) din capitolul 33 completat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta
urgenta 74/2018 )”
Menţionăm că prin HCL nr. 404/2019, ADIGID MM, a fost mandatată să ne reprezinte în relaţia cu
organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului , (OIREP).
Conform menţiunilor de mai sus, Legea 51/2006 şi Legea 101/2016, Municipiul Baia Mare are obligaţia să
instituie taxe speciale, pentru serviciul de salubrizare şi să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul
local, contravaloarea prestaţiei efectuate la utilizatori.
Prin HCL 493/2019, Municipiul Baia Mare a aprobat tarifele de colectare distincte: pentru deşeuri
reciclabile, (cel puţin hârtie, metal, plastic, sticlă), respectiv pentru alte tipuri de deşeuri, tarife de
colectare ce se vor utiliza în cadrul Contractului pentru delegarea gestiunii ser viciului de salubrizare
în zona de colectare LOT 1: zona 1 – Sârbi, respectiv şi pentru Municipiul Baia Mare, astfel:
a) tarif colectare deşeuri reciclabile, (cel puţin hârtie, metal, plastic, sticlă), colectate separat, inclusiv
deşeuri voluminoase de la populatie si de la agentii econimici: 270,27 lei/tonă fără TVA;
b) tarif colectare alte tipuri de deşeuri de la populaţie, altele decât cele de la litera a): 89,36 lei/tonă fără
TVA;
c) tarif colectare alte tipuri de deşeuri, colectate de la agenţii economici, altele decât cele de la litera a),
105,10 lei/tonă fără TVA;
Depozitarea deşeurilor colectate în baza contractul nr. 116/13.05.2019 privind delegarea gestiunii
serviciului de salubrizare în zona de colectare LOT 1: zona – Sârbi, contract încheiat între ADIGIDMM şi
S.C. DRUSAL S.A, se va face în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de
salubrizare a Judeţului Maramureş, contract încheiat între Judeţul Maramureş şi S.C. Drusal S.A. şi
înregistrat la Judeţul Maramureş cu nr. 5184/2018, precum şi a actelor adiţionale încheiate.
Tarifele pentru TMB, sortare şi depozitare au fost aprobate prin Hotărărea Consiliului Judeţean Mara mureş
nr. 281/2019, 282/2019 şi 54/2020 - Act Ad.nr. 3.
Urmare a tarifelor aprobate prin HCL 493/2019 şi a tarifelor pentru depozitarea, sortare, tratare aprobate
prin Hotărâri a Consiliului Judeţean Maramureş, deşeurilor colectate pe raza Municipiului Baia Mare,
tarife aplicate cantităţilor de deşeuri estimate a se colecta de pe raz a Municipiului Baia Mare pentru anul
2021, Municipiul Baia Mare în anul 2021, estimăm că va avea cheltuielile din Anexa 1.
Menţionăm că, cantităţile estimate de deşeuri ce se va colecta de pe raza Municipiului Baia Mare au fost
extrase din documentaţia ce a stat la baza atribuirii Contractului nr. 116/13.05.2019 privind delegarea
gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare LOT 1: zona – Sârbi, contract încheiat între
ADIGIDMM şi S.C. DRUSAL S.A.
În Anexa 2 ataşat prezentului referat se află situaţia privind contravaloarea serviciilor prestate de Delegat
şi facturată lunar la Municipiul Baia Mare, conform contractul nr. 116/13.05.2019, pentru salubrizarea
menajeră în perioada decembrie 2019 – octombrie 2020.
Ataşăm prezentului raport Anexa 1 unde sunt estimate cheltuielile Municipiului Baia Mare cu serviciul de
salubrizare din cadrul SMID, pentru anul 2021.
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