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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La Proiectul de hotărâre privind aprobarea ajustării valorii contractului de 
salubrizare încheiat cu operatorul  SC GEMINA SERVEXIM SRL, ca urmare a creșterii 
cheltuielilor directe.   

    
Subsemnatul Sandu Cristian, Inspector Protecție Civilă, din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Cuca, având în vedere, solicitarea iniţiatorului proiectului de 
hotărâre privind aprobarea modificării prețului pentru activitatea de colectare separată și 

transport separat al deșeurilor municipale, deșeurilor municipale și al deșeurilor similare 

provenite din activități comerciale din industrie și instituție, inclusiv fracții colectate separat. 
 
Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 

”Organizarea și funcționarea serviciilor de utilități publice”, cu modificările și completările 
ulterioare, potrivit căruia: ”Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte 

prin hotărâre a consiliilor locale, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea 

asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor 

administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice”. 
Având în vedere că autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în 

condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi funcţionarea 
serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, 
reabilitarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ - 
teritoriale care compun sistemele de utilităţi publice; 

Stabilirea, ajustarea și modificarea prețurilor, respectiv tarifelor serviciilor serviciilor de 
utilități publice se face cu respectarea metodologiilor de calcul elaborate de autoritățile de 
reglementare competente, respectiv Ordinului președintelui Autorității Naționale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de utilități publice nr.109/2007 – privind aprobarea 
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile 
specifice serviciului de salubrizare a localității. 

Prețurile și tarifele pentru plata serviciilor de utilități publice se propun de operatori și se 
stabilesc, se ajustează sau se modifică prin Hotărârea Consiliului Local.   

În temeiul: 
- Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările aduse prin 
OUG 74/2018; 
- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 
ambalaje; 
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 



 Având în vedere: 
- HCL nr. 74 din 16 decembrie 2021 privind delegarea gestiunii Serviciului 

Public de Salubrizare al comunei Cuca, pentru anul 2022 către firma SC 

GEMINA SERVEXIM SRL. 
Analizând adresa nr.324 din 15.06.2022 înaintată de către SC GEMINA SERVEXIM 

SRL cu privire la solicitarea modificării prețului la valoarea de 3200 lei/transport/fără TVA, 
motivat de faptul că în perioada decembrie 2021 – iunie 2022 costurile la combustibili (la data 
semnării contractului de delegare a gestiunii prețul combustibilului decembrie 2021 era de 6,19 
lei/litru, iar în luna iunie 2022 prețul atingând valoarea de 9,15 lei/litru) , asigurării RCA, piese 
de schimb și consumabile pentru autocompactoare etc. 

Urmărind: 
- necesitățile concrete ale comunei Cuca în ceea ce pivește instituirea unui mod de 

prestare a serviciilor în deplină concordanță cu nevoile comunității locale, toate realizate într-un 
cadru legislativ aferent gospodăririi comunei; 

- asigurarea funcţionării eficiente a serviciului de salubrizare precum şi asigurarea 
protecţiei mediului.  

 
Pe cale de consecință, în conformitate cu  art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. 

c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, propunem 
Consiliului Local al UAT Comuna Cuca să dezbată şi să adopte proiectul de Hotarâre privind: 
aprobarea ajustării valorii contractului de salubrizare încheiat cu operatorul  SC GEMINA 
SERVEXIM SRL, ca urmare a creșterii cheltuielilor directe.   
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