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0 	 OTA RA RE 
privind modificarea HCL nr. 16/21.91.2021 privind acordarea and subventii din 

bugetul local al Orasului Comartesti pentru fianatarea functionarii serviciului public de 
salubrizare 

Consiliul Local al orasului Comanesti, jud. Baciu intrunit in sedinta ordinara din data 
de / 	 ; 

Aviind in vedere: 
- Raportul de specialitate nr. 48203/16.11.2021 intocmit de seful Serviciului Administratie 

Publicd Locald din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Comanesti; 
- Referatul de aprobare nr. 48203/B/I6.11.2021 al Primarului Orasului Comanesti; 
- adresa nr. 17001/20.12.2018 a Consiliului Concurentei; 
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

In conformitate Cu: 

- prevederile art. 30 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificdrile si 
completdrile ultetioare; 

- prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si 
completdrile ulterioare; 

- prevederile art. 9, alin (2), art. 25, lit, a) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localitatilor, republicatd, cu modificarile si completdrile ulterioare; 

In temeiul art. 129 alin. (2) lit. b si d, alin (4), lit. c) si alin (7) lit. n), art 139 alin. (3), lit, a), 
al art. 196 alin. (1), lit, a) si al art. 197, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
adrninistrativ, adopt5 urniatoarea: 

110,  Of yi g N g, A 
Art. 1. Articolul 1 din Hotardrea Consiliului Local nr. 16/21.01.2021 privind acordarea unei 

subventii din bugetul local al Orasului Comdnesti pentru fianatarea functiondrii serviciului public de 
salubrizare se modified si va avea urmatorul cuprins: 

"Se aprobd acordarea unei subventii din bugetul local, pentru finantarea functionarii 
serviciului public de salubrizare a localitatii, in sumd de 1.065.000 lei, reprezentand contravaloarea 
estimata a prestatiilor contractuale pentru anal 2021 efectuate de S.C. Eco Sud S.A. Bucuresti 
Orasului Comanesti, prin intermediul ADIS Bacau." 

Art. 2. Prezenta hotardre se comunica Institutiei Prefectului - Judetul Bacau, Primarului 
Orasului Comanesti, Directiei Economice precum serviciilor si comparthnentelor interesate, pentru 
ducere la indeplinire, cu termen de contestare in 30 de zile de la comunicare la Tribunalul Baca'. 

Initiator, 	 Avizat pentru legalitate, 
PRIMAR 	 Secretar general 

Ec. Viorel MI:RON 	 Jurist Daniela CHIRILA 
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SUDETUL BACAU 
ORASUL COMANESTI 

str. Ciobanus nr. 2 
Cod fiscal: 4353269, Tel: 0234/374272, Fax: 0234/374278 

Serviciul Administratie PubIlea Locala 

Nr. 48203/16.11.2021 

R APORT DE SPEC1ALITATE, 
privind modificarea HCL nr. 16/21.01.2021 privind acordarea unei 

subventii din bugetul local al Orasului Comfinesti pentru finantarea functionarii 
serviciului public de salubrizare 

Avand in vedere: 
1, prevederile art. 9, alin (2) si art. 25, lit. a) din Legea 101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
potrivit carora: "Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sã achite 
operatorilor sumele convenite prin contract pentru prestatiile pe care acestia le 
efectueaza in beneficiul intregii comunitati", respectiv " Finantarea cheltuielilor de 
functionare, reabilitare i dezvoltare a serviciului de salubrizare ( ) se face cu 
respectarea legislatiei in vigoare privind finan(ele publice locale, in ceea ce priveste 
initierea, fimdamentarea, promovarea i aprobarea investitiilor public; a principiilor 
prevazute la art 43  alin. (2) din Legea nr. 51/2006, republicata, precum si a 
urmatoarelor principii: a) recuperarea integrala de catre operatori, prin tarife, taxe 
speciale sau, darn' caz, subventii de la bugetul local, a costurilor de operare si a 
investitiilor pentru infiintarea, reabilitarea fl  dezvoltarea sistemelor de salubrizare;" 
Mentionez ca principiile prevetzute la art. 43 alin (2) din Legea nr. 51/2006, 
republicata sunt urmatoarele: 

a) asigurarea autonomiei financiare a operatotului; 
b) asigurarea rentabilitatii si eficientei economice; 
c) asigurarea egalitatii de tratament al serviciilor de utilitati publice in raport cu alte 

servicii publice de interes general; 
d) recuperarea in totalitate de catre operatori a costurilor fumizarii/prestarii 

serviciilor, cu exceptia situatiilor in care acestia fumizeaza/presteaza serviciile de 
utilitAti publice in baza unui contract de concesiune. 

2. Adresa nr. 17001/20.12.2018 a Consiliului Concurentei care subliniaza 	"avand in 
vedere ca atribuirea contractelor de delegare/concesiune a gestiunii serviciului public 
s-a realizat in umm organizarii unor licitatii publice, proces care presupune ca au fost 
desemnati castigatori operatori care presteaza respectivul serviciu la cel mai mic pret, 
apreciem ca plata contraprestatiilor c,ontractuale de catre ADIS Bacau nu este 
susceptibila de a constitui ajutor de stat in favoarea celor doi operatori." Mentionez 
faptul ca pentru Orasul Comanesti ADIS Bacau a delegat doar gestiunea activitatilor 
de: depozitare a deseurilor reziduale si de compostare a deseurilor biodegradabile catre 
operatorul care a castigat licitatia, respectiv S.C. Eco Sud SA Bucuresti, 

3. La inceputul anului 2021 valoarea subventiei pentru anul in curs a fost estimatã la 
suma de 830.000 lei, avand in vedere cantitatea de aproximativ 3900 tone de deseuri 
colectata in anul 2020 la nivelul orasului Comenesti si o valoare medie de 212 lei/to a 
valorii de plata V2 practicata de ADIS Bacau tot in anul 2020, conform Actului 



aditional in, 3 la Doctunentului de pozitie, aprobat prin H.C.L. nr. 36/2019. Fata de 
estimarea de la inceputul anului, cantitatea de deseuri depozitata in anul 2021 a fost 
depasita deja din cursul lunii octombrie, iar valoarea de plata V2 (care se inscrie la 
rubrica „pretul unitar" din factura ernisa de ADIS) de-a lungul anului 2021 fost in mod 
constant mai mare deck valoarea consideratA in estimarea initiald. Avand in vedere o 
cantitate depozitata estimatA pentru lunile octombrie, noiembrie si decembrie de 1100 
tone, la an pret mediu de 221 lei/tona, consider necesara suplimentarea subventiei 
pentru anul 2021 cu suma de 235.000 lei, subventia total& pentru anul 2021 ajungand 
astfel la valoarea de 1.065.000 lei. 

Propun initierea unui Proiect de Hotarare in vederea aprobarii de catre Consiliul Local al 
Orasului Comanesti a urmatoarei initiative: modificarea HCL rtr. 16/21.01.2021 privind 
acordarea unei subventii din bugetul local al Orasului Com'anqti pentru finantarea 
functiondrii serviciului public de salubrizare. 

Sef Serviciu APL 
Ing. Mihaela ARON 



jUDETUL RACAU 
ORASUL COMANESTI 

str. Ciobanus tir. 2 
Cod fiscal: 4353269, Tel: 0234/374272, Fax: 0234/374278  

Nr. 48203/B/16.11.2021 

REFERAT OE APROBARE, 
privind modificarea HCL nr. 16/21.01.2021 privind acordarea unei 

subventii din bugetul local at Orasului Cominesti pentru finantarea 
functionarii serviciului public de salubrizare 

Avand in vedere 
1. Obligatia autoritatilor publice locale de a achita operatorilor sumele 

convenite prin contract pentru prestatiile pe care acgtia le efectueaza in 
beneficiul intregii comunitati; 

2. Adresa nr. 17001/20.12.2018 a Consiliului Concurentei in care se apreciaza 
cä plata contraprestatiilor contractuale de Care ADIS Bacau catre SC Eco 
Sucl SA (operator selectat prin licitatie publica) nu este susceptibila de a 
constitui ajutor de stat in favoarea acestuia; 

3. Noile estimari privind cantitatile de dewuri reziduale ce urmeaza a fi 
depozitate in ultimul trimestru din anul 2021, precum i pretul unitar estimat 
pentru aceea§i perioada; 

Và propun adoptarea Proiectului de Hotarare privind modificarea HCL nr. 
16/21.01.2021 privind acordarea unei subventii din bugetul local al Oraplui 
Coniane§ti pentru finantarea fwactionarii serviciului public de salubrizare. 

PRIMAR, 
cc. Viorel MIRON 


