
 

 
 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ 
 
 
 

HOTĂRÂREA nr. 3/2020 
privind aprobarea modificării tarifelor de salubrizare pentru anul 2020 

 
         Consiliul local al comunei Vetiş, întrunit în şedinţă ordinară din data de 29.01.2020, 
         Analizând :  
        - Referatul de necesitate al primarului comunei Vetiș nr. 478 din 20.01.2020,  
        - Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de salubrizare pentru anul 
2020 nr. 479 din 20.01.2020, 
        - Raportul Biroului Buget, Contabilitate, Taxe și impozite locale și Achiziții publice,  
        - Raportul comisiei de specialitate al consiliului local nr. din 29.01.2020, 
        Tinând cont de prevederile Ordinului președintelui ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea 
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice 
serviciului de salubrizare a localităţilor, 
        Având în vedere prevederile contractului de salubrizare nr. 110 din 30 noiembrie 2018, 
încheiat cu operatorul de salubrizare SC Deiosim Com SRL Orașu Nou privind posibilitatea, 
respectiv obligația ajustării și/sau modificării tarifelor, în condiţiile prevăzute de Ordinul 
nr.109/2007 al președintelui ANRSC, 
         În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n) și al art. 139 alin. 3 din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E  :  
 

Art. 1.  Se aprobă ajustarea și modificarea tarifelor de salubrizare aplicabile în anul 2020 
în comuna Vetiș conform Fișei de fundamentare prezentată în Anexa I, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează primarul comunei 
Vetiș. 

Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică: 
- Primarului comunei Vetiș; 
- Societății comerciale Deiosim Com SRL Orașu Nou. 
- Instituției prefectului județul Satu Mare 

și se publică în Monitorul Oficial al comunei Vetiș, pe pagina de internet www.vetis.ro . 

 

  
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
    CHIRILĂ NICOLAE                                                                     Contrasemnez,  
                                                                                              SECRETAR GENERAL 
                         ANCA-MARIA POP 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată pe baza dreptului conferit de prevederile art.  196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ 
Nr. total al consilierilor în funcţie-15,  Nr. total al consilierilor prezenţi-14, Nr. total al consilierilor absenţi- 1 Voturi pentru-14  Voturi 
împotrivă- 0,   Abţineri-0 
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ANEXA I 

 

   I.   ANALIZA DE PREȚ A TARIFULUI PENTRU PERSOANELE FIZICE 

  
TARIF 
2019  

lei/mc 

TARIF 
2020    

lei/mc    
negociat 

1. CHELTUIELI MATERIALE TOTAL : 18.55 29.31 
a) Combustibil și lubrifianți 3.21 3.35 
b) Energie, piese de schimb, utilaje 0.49 0.51 
c) Materii prime și consumabile 2.43 2.53 
d) Echipament de lucru și protecția 
muncii 4.37 4.55 
e) Reparații 0.63 0.66 
f) Amortizare utilajelor și mijl. de 
transport 0.83 0.86 
g) Redevența 0.00 0.00 
h) Cheltuieli cu protecția mediului 6.15 16.39 
i) Alte servicii executate de terți 0.00 0.00 
j) Alte cheltuieli materiale 0.44 0.46 
2. CHELTUIELI CU MUNCA VIE : 5.84 6.26 
a) Salarii 4.77 

 b) CAS 
  c) Fond de șomaj 
  d) CASS 
  e) Fond de accidente și boli 

profesionale 
  f) Cotă contribuții pt. concedii și indemnizații 

 g) Fond de garantare creanțe salariale 
  h) Contribuție asiguratorie pt. muncă 0.11 

 i) Alte cheltuieli cu munca vie (tichete) 0.96 
 3. TAXE ȘI LICENȚE 0.00 0.00 

4. CHELTUIELI CU ÎNCHIRIEREA 
UTILAJELOR 0.00 0.00 
5. CHELTUIELI CU DEPUNEREA LA 
RAMPĂ 13.86 14.28 
6. FOND PT. ÎNCHIDEREA DEPOZITULUI 0.00 0.00 
7. ALTE CHELTUIELI 0.00 0.00 

   A.  TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE 
: 38.25 49.85 
B.  CHELTUIELI FINANCIARE 0.00 0.00 
CHELTUIELI TOTALE : 38.25 49.85 
PROFIT : 3.75 4.15 

   TOTAL TARIF : 42.00 54.00 

   TARIFE, INLUSIV TVA : 49.98 64.26 
 



 

 

 

II.  TARIFUL PENTRU PERSOANELE JURIDICE  

      Tariful negociat pentru persoanele juridice menține raportul  majorat cu 40 % față de tariful 

aplicat pentru persoanele fizice, aplicat până în prezent, noul tarif rezultând la valoarea de 75,60 

lei/mc, la care se adaugă TVA.  

 

OBSERVAȚII : 

- Cheltuielile aferente tarifului în 2019 sunt calculate prin împărțirea cheltuielilor totale lunare 

la cantitatea de 498 mc/lună; 

- Cheltuielile materiale de la pct. 1. a), b), c), d), e), i) și j) s-au recalculat aplicând coeficientul 

indicelui de creștere al prețurilor de 1.0419; 

- Cheltuielile materiale de la pct. 1. f) - Amortismentul se ia în calcul raportat la investițiile 

efectuate pentru realizarea serviciului pe raza comunei Vetiș, documentate cu acte; 

- Indicele prețului de consum la Servicii, în noiembrie 2019 raportat la noiembrie 2018 : 1.0419; 

- Tariful de  16.39  lei/mc - pct. 1. h) - Cheltuieli cu protecția mediului s-a stabilit luând în 

calcul raportul de 1 t = 4,88 mc; 

- Cheltuielile cu protecția mediului s-au luat în calcul cu creșterea de la 30 la 80 lei/t începând 

cu 1 ianuarie 2020; 

- Cheltuielile cu munca vie - pct. 2. s-au luat în calcul cu procentul de creștere al salarului 

minim pe economie începând cu 1 ianuarie 2020 de 7,2 %; 

- Cheltuiala cu depunerea la rampă de 14.28 lei/mc s-a stabilit luând în calcul raportul de 1 t = 

4,88 mc, la tariful de 69,70 lei/t aplicat începând cu data de 1 ianuarie 2020. 

 

 
 
 


