
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD 

PRIMĂRIA TEACA 

Nr.2488 din 14.03.2022 

REFERAT DE APROBARE 
privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor 

diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea 

prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de 

colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri 

periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al 

Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud 

 

Având în vedere adresa nr. 677 din data de 11.03.2022 a Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în 

județul Bistrița-Năsăud, prin care se solicită aprobarea tarifelor diferențiate aferente 

Contractului de concesiune nr. 1277/2018,  HCL Teaca nr. 14/2008 privind asocierea 

în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a 

deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud, Hotărârea A.G.A. A.D.I. Deșeuri 

Bistrița-Năsăud nr. 159 din 03.12.2018 privind atribuirea și încheierea Contractului 

”Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea 

de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv 

deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al 

Centrelor de Colectare din județul Bistrița Năsăud” către operatorul declarat 

câștigător al licitației publice, conform Raportului procedurii nr, 1006 din 

18.10.2018 și Nota de fundamentare nr. 7 din 11.03.2022 a A.D.I. Deșeuri Bistrița-

Năsăud privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al 

județului Bistrița-Năsăud , prin care se justifică actualizarea tarifelor aferente 

Contractului de concesiune nr. 1277/2018 

        propun  aprobarea  tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 

1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, 

respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor 

municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul 

Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud 

 

 

 

 

                                                         PRIMAR, 

Muntean Damian Iustian 

 

 

 



JUDETUL BISTRIȚA - NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TEACA 

Nr.2489 din 14.03.2022 

 

RAPORT 

privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor 

diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea 

prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de 

colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri 

periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al 

Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud 

 

 

Având în vedere : 

 

-adresa nr. 677 din data de 11.03.2022 a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul 

Bistrița-Năsăud,  

            -art. 6, alin. (1), lit. l) din Legea nr. 101/2006, Legea Serviciului de 

salubrizare a localităților, republicată cu modificările și completările ulterioare care 

prevede faptul că Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ - teritoriale au 

competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, 

coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor, având atribuţii în  

stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator în conformitate cu 

normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.    

           - art. 7 și 8 din 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 care prevăd următoarele:  

" Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă în aprobarea 

tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor. 

 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." 

 

  PROPUN aprobarea  tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 

1277/2018 . 

 

 

 

  

 

                                                   Consilier juridic, 

Birău Oana Ramona  


