
Anexa nr.___ la HCL ___________

Nota de fundamentare privind ajustarea preturilor
pentru serviciile publice de salubrizare

Municipiul Petroșani este membru in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara -Sistem

Integrat de Management al Deseurilor in Judetul Hunedoara-.

In urma licitatiei publice initiate de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara-Sistem

Integrat de Management al Deseurilor in Judetul Hunedoara a fost desemnat operator pentru

Zona 4 (Valea Jiului)- SC SUPERCOM SA.

Prin contractul de achizitie publica nr. 1842/04-12-2018, avand ca obiect “Delegarea

gestiunii serviciului de salubrizare in zona de colectare 4 Petrosani (Valea Jiului), constand in:

- colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare;

- operarea si administrarea statiei de transfer Petrosani;

- operarea si administrarea statiilor de sortare Vulcan si Petrosani;

- transportul la distanta al deseurilor la facilitatile de tratare/depozitare,

din cadrul proiectului -Sistem Integrat de Management al Deseurilor in Judetul Hunedoara-’’,

s-au stabilit urmatoarele tarife (fara TVA) pentru prestarea serviciului:

 Tcr - Colectare si transport deseuri reciclabile - 486,68 lei/tonă

 Tcm- Colectare și transport deșeuri reziduale -176,25 lei/tona și transfer deseuri și catre

CMID Barcea Mare - 37,10 lei/tona = 213,35 lei/tona

 Ts- Costul activitatii de sortare (Transfer sortare) - 122,36 lei/tona;

 Ttmb - tariful aprobat privind tratarea in TMB la CMID Barcea Mare - 31,12 lei/tona;

 Tdep - tariful de depozitare care contine CEC - 122,79 lei/tona

Formula care determina costul deseurilor menajere si similare este data de relatia (i):
Ctot = 87.5% x Q m x (T cm +T tmb ) + 50% x 25% x Q m x (T cr +T s )

Ctot = 87.5% x Q m x 244,47 + 50% x 25% x Q m x (609,04);

Ctot = 87.5% x Q m x (213,35 +31,12 ) + 50% x 25% x Q m x (486,68

+122,79 );

Ctot = 213,91 lei/to x Q m + 76,13 lei/to

Ctot = Qm (213,91+76,13) = Qm x 290,04 lei/to
Costul total al deseurilor menajere si similare colectate conform indicatorilor de performanta este

de 290,04 lei/to
Unde:
C tot = costul total al deseurilor menajere si similare colectate conform
indicatorilor de performanta;
Q m = cantitatea de deseuri menajere si similar raportata de



operatorul de colectare de pe raza unui UAT;
T cm = Tarif aprobat privind colectarea fracției reziduale (nu include CEC
si nici costurile de depozitare);
T tmb = tariful aprobat privind tratarea in TMB la CMID Barcea Mare
(include costul de depozitare pt 48.5% din cantitatea procesata -adica
din 87.5% x Q m, , la care se adauga (?) depozitarea pt CLO DEPUS: (
48.5% x 87,5% x Q m, +25%*50%*25% x Q m, ) x 15% ;
Nota: Costul de depozitare = cantitatea depozitata x T dep
Unde:
T dep =tariful de depozitare care contine CEC;
T cr = tariful colectare de reciclabile (nu contine costuri cu depozitarea sau CEC);
T s = tariful de sortare aprobat; conține costul cu depozitarea a 25% din cantitatea intrata in statie,
care, la randul sau contine CEC)

Cantitatea medie anuala estimata de deseuri menajere este de 12000 tone/an în mun.
Petrosani.

I. CHELTUIELI ESTIMATE CU OPERATORUL SC SUPERCOM SA privind

colectarea si transportul deseurilor, sortarea deseurilor reciclabile, transferul deseurilor,

cheltuieli CMID Barcea Mare

4200000 lei cu TVA

La data de 15-11-2021 suma totala incasata este de : persoane fizice - 2612860.83 lei,

persoane juridice - 674591.99 lei. Total încasări 3287452.82 lei.

In urma scutirilor de la taxa de salubrizare stabilite prin HCL sau prin adeverita emisa de

catre Directia Administrarea Domeniului Public si Privat și a numărului de persoane plecate din

municipiul Petroșani, diferența dintre veniturile încasate din taxa de salubrizare și cheltuielile cu

contractul de achizitie publica nr. 1842/04-12-2018, avand ca obiect “Delegarea gestiunii

serviciului de salubrizare in zona de colectare 4 Petrosani (Valea Jiului) pentru anul 2022 se vor

suporta din bugetul local.

Petru anul 2021 propunem majorarea taxei de salubrizare pentru anul 2021.

 Persoane fizice 11 lei/pers/lună

 Persoane juridice + instituții publice ( până la 250 angajați) - 11 lei/angajat/lună

 Persoane juridice + instituții publice ( peste 250 angajați) - 7 lei/angajat/lună
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