ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
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HOTĂRÂRE
privind modificarea tarifelor activităților aferente serviciului de salubrizare prestate de către
operatorul de salubrizare Asocierea S.C. Diasil Service S.R.L. Suceava & S.C. Rossal S.R.L.
Roman și aprobarea Actului Adițional nr. 8/2022 la Contractul de delegare a gestiunii, prin
concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și
administrare a depozitului de deșeuri - Județul Botoșani nr. 12016/02.08.2016
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.04.2022,
urmare a adresei S.C. Diasil Service S.R.L. Suceava nr. 1031/15.02.2022 înregistrată la
Consiliul Județean Botoșani cu nr. 3218/15.02.2022, precum și a Raportului final nr.
5454/18.03.2022 al Direcției Servicii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Botoşani, privind analiza documentației aferente propunerii de modificare a tarifelor
aplicate în cadrul contractului de delegare de gestiune nr. 12016/02.08.2016,
analizând Referatul de aprobare nr. 7688/19.04.2022 al Președintelui Consiliului Botoșani
privind necesitatea modificării tarifelor activităților aferente serviciului de salubrizare prestate de
către operatorul de salubrizare Asocierea S.C. Diasil Service S.R.L. Suceava & S.C. Rossal S.R.L.
Roman și aprobarea Actului Adițional nr. 8/2022 la Contractul de delegare a gestiunii, prin
concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și
administrare a depozitului de deșeuri - Județul Botoșani nr. 12016/02.08.2016,
având în vedere:
- Raportul de specialitate comun nr. 7689/19.04.2022 al Direcţiei Servicii Publice, Direcției
Juridice, Administrație Publică Locală și Direcției Buget Finanțe din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Botoşani,
- Avizul comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură,
- Avizul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, lucrări publice, monumente
istorice şi de arhitectură, protecţia mediului şi turism,
- Avizul comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene,
în conformitate cu prevederile:
- art. 8 alin. (3) lit. d2) și k), art. 9 alin. (2) lit. d) și g), art. 9 alin. (4) lit. c)-d), art. 43 alin.
(1)-(7) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și
completările ulterioare,
- art. 2 alin. (12), art. 6 alin. (1) lit. l), art. 25 lit. a), art. 26 alin. (5) și (8), art. 27 alin. (2) din
Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
- art. 17 alin. (5) lit. j) - k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul
deșeurilor,

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu
modificările și completările ulterioare,
- art. 8, art. 15-18 din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor
pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, aprobate prin Ordinul nr.
109/2007,
- art. 5 alin. (1) lit. j), art. 10 alin. (3) – (6), art. 35 din Contractul de delegare a gestiunii, prin
concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și
administrare a depozitului de deșeuri - Județul Botoșani nr. 12016/02.08.2016,
- art. 48 alin. (11) din Caietul de sarcini aferent documentației de atribuire a Contractului de
delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a
deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri - Județul Botoșani,
- Contractului de finanțare nr. 100676/22.11.2010, cod SMIS 16992, având ca obiect
implementarea proiectului de investiție ,,Sistem integrat de management al deșeurilor în județul
Botoșani”,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. m) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,
h o t ă r ă ș t e:
Art. 1 (1) Se aprobă modificarea tarifelor activităților aferente serviciului de salubrizare
prestate (depozitare deșeuri-administrare CIMD Stăuceni, sortare deșeuri, transfer/transport deșeuriadministrare stații de transfer) de către operatorul de salubrizare, Asocierea S.C. Diasil Service S.R.L.
Suceava & S.C. Rossal S.R.L. Roman, denumit operator de salubrizare CIMD, adoptate prin
Hotărârea Consiliului Județean nr. 213/19.12.2018, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
(2) Tarifele modificate pentru activitățile aferente serviciului de salubrizare prestate de către
operatorul de salubrizare CIMD se vor aplica începând cu data de 01.05.2022.
Art. 2 Se aprobă Actul Adițional nr. 8/2022 la Contractul de delegare a gestiunii, prin
concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și
administrare a depozitului de deșeuri - Județul Botoșani nr. 12016/02.08.2016, în forma prezentată
în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Botoșani să semneze, în numele
Județului Botoșani, Actul Adițional nr. 8/2022 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune,
a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a
depozitului de deșeuri - Județul Botoșani nr. 12016/02.08.2016.
Art. 4 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului de
specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
PREȘEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI

Botoşani,
Nr. 98 din 28.04.2022
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Marcel - Stelică BEJENARIU

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN
Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal
710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220;
Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

ANEXA nr. 1 la
Hotărârea Consiliului Județean Botoșani
nr. 98 din 28.04.2022
nr. file: 3

Modificarea tarifelor activităților aferente serviciului de salubrizare prestate de către operatorul de salubrizare
Asocierea S.C. DIASIL SERVICE S.R.L. SUCEAVA & S.C. ROSSAL S.R.L. ROMAN,
adoptate prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 213/19.12.2018

Nr.
crt.

Activitate

1

Dezvoltare/investiții
(tariful a fost supus modificării)

2

Transfer+transport deșeuri menajere (și
administrare stații)
(tariful a fost supus modificării)

3

Administrare CIMD Stăuceni
(tariful a fost supus modificării)

4

Transfer+transport+depozitare deșeuri menajere
(2+3)

Valoare tarif
de la 01.05.2022

Denumire tarif

u.m.

Valoare
tarif
până la
30.04.2022

cota de dezvoltare

lei/to

74,04

50,00

lei/to

51,80

72,54

lei/to

58,82

95,37

101,07

lei/to

110,62

167,91

173,61

tarif maxim de operare pentru
serviciul de administrare a stațiilor
de transfer si transport deșeuri
menajere de la stație la CIMD
tarif maxim de operare pentru
serviciul de depozitare deșeuri
menajere (administrare CIMD)
tarif maxim de operare pentru
serviciile de transfer-transport –
depozitare deșeuri menajere

Fără
funcționare
osmoză
inversă

Cu
funcționare
osmoză
inversă

1

Nr.
crt.

Activitate

5

Transfer+transport+depozitare+dezvoltare/ investiții
deșeuri menajere
(4+1)

6

Depozitare+dezvoltare/investiții (administrare CIMD)
deșeuri menajere
(5-2)

7

Transfer+transport deșeuri reciclabile
(și administrare stații)
(tariful propus este identic cu poz. 2)

8

Administrare CIMD+depozitare deșeuri menajere
rezultate de la sortarea deșeurilor reciclabile
(tariful propus este identic cu poz. 3)

9

Sortarea deșeurilor reciclabile
(tariful a fost supus modificării)

10

Transfer+transport+sortarea deșeurilor
reciclabile+dezvoltare/investiții
(7+9+1)

11

12

Denumire tarif

Sortare+dezvoltare/investiții
(9+1)
Depozitarea nămolului
(1+3)

Componenta județeana, inclusiv
cota de dezvoltare, pentru stabilirea
taxei speciale de salubrizare deșeuri
menajere
tarif maxim de operare pentru
serviciile de administrare CIMD
(depozitare a deșeurilor menajere,
inclusiv cota de dezvoltare)
tarif maxim de operare pentru
serviciul de administrare a stațiilor
de transfer si transport deșeuri
reciclabile de la stație la CIMD
tarif maxim de operare pentru
serviciul de depozitare deșeuri
menajere rezultate după sortare
(administrare CIMD)
tarif maxim de operare pentru
serviciul de sortare a deșeurilor
reciclabile
tarif maxim de operare pentru
serviciile de transfer-transport –
sortare-depozitare a deșeurilor
menajere
tarif maxim de operare pentru
serviciile de administrare CIMD
(depozitare a deșeurilor menajere,
inclusive cota de dezvoltare)
tarif maxim de operare pentru
serviciile de administrare CIMD
(depozitare a nămolurilor, inclusiv
cota de dezvoltare)

u.m.

Valoare
tarif
până la
30.04.2022

lei/to

Valoare tarif
de la 01.05.2022
Fără
funcționare
osmoză
inversă

Cu
funcționare
osmoză
inversă

184,66

217,91

223,61

lei/to

132,86

145,37

151,07

lei/to

51,80

lei/to

58,82

lei/to

0,00

92,72

lei/to

125,84

215,26

lei/to

74,04

142,72

lei/to

132,86

72,54

95,37

145,37

101,07

151,07

2

Nr.
crt.

Activitate

13

Depozitarea deșeurilor provenind de la activitățile de
curățenie publică
(1+3)

14

Preluare, analizare și epurare levigat
(tariful nu a fost supus modificării)

15

Contribuția pentru economia circulară pentru
deșeurile provenind de la activitățile de curățenie
publică, destinate a fi eliminate prin depozitare

Denumire tarif

tarif maxim de operare pentru
serviciile de administrare CIMD
(depozitare a deșeurilor rezultate de
la activitățile de curățenie publică,
inclusiv cota de dezvoltare)
tarif pentru preluare, analizare și
epurare ape uzate de tip levigat,
generate de depozitele neconforme
închise din Județul Botoșani
(aprobat prin act adițional nr.
1/07.09.2017)
contribuția pentru economia
circulară prevăzută la art. 9 alin. (1)
lit. c) din O.U.G. nr. 196/2005
privind Fondul pentru mediu)

Valoare tarif
de la 01.05.2022

u.m.

Valoare
tarif
până la
30.04.2022

lei/to

132,86

lei/mc

52,71

52,71

lei/to

-

80,00

Fără
funcționare
osmoză
inversă

Cu
funcționare
osmoză
inversă

145,37

151,07

NOTĂ:
- tarifele sunt fără TVA;
- valoarea de 16,35 lei/to din tariful de depozitare de la poz. 3 se virează în Fondul de închidere si monitorizare post-închidere a celulei 1;
- cota de dezvoltare se virează în Fondul IID;
- tarifele de la poz. 2, 3 și 9 sunt tarifele modificate și sunt aferente activităților independente care fac obiectul Contractului și se aplică
pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare – componenta județeană;
- în cazul facturării directe de către Delegat către alți operatori, la tarifele de operare aferente activităților prestate se adaugă obligatoriu cota
de dezvoltare.
PREȘEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel–Stelică BEJENARIU
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ANEXA nr. 2 la
Hotărârea Consiliului Județean Botoșani
nr. 98 din 28.04.2022
nr. file: 4

ACT ADIȚIONAL NR. 8/2022
la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de
administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a
depozitului de deșeuri - Județul Botoșani nr. 12016/02.08.2016

PREȘEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel - Stelică BEJENARIU

JUDEȚUL BOTOȘANI CONSILIUL JUDEȚEAN

S.C. DIASIL SERVICE S.R.L.
SUCEAVA

Municipiul Botoșani, Piața Revoluției 1-3
Județul Botoșani, CIF 3372955

Municipiul Suceava,Str. Șeptilici, nr.17,
Județul Suceava, CIF RO 6419432

Nr._____din__________2022

Nr._____din___________2022

ACT ADIȚIONAL NR. 8/2022
la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de
transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri - Județul
Botoșani nr. 12016/02.08.2016
Părțile:
1. JUDEȚUL BOTOȘANI – CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI, cu sediul în municipiul
Botoșani, Piața Revoluției nr. 3, telefon 0231/514.712, fax 0231/514.715, cod fiscal 3372955,
reprezentat prin Doina-Elena Federovici – Președinte al Consiliului Județean, în calitate de
”Delegatar”, pe de o parte,
și
2. S.C. DIASIL SERVICE S.R.L., cu sediul în municipiul Suceava, Str. Șeptilici, nr.17, jud. Suceava,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava cu nr. J 33/ 1723/1994,
având CUI RO 6419432, tel. 0230525115, fax 0230525154, reprezentată legal prin administrator
Anton Curelariu, în calitate de Lider al Asocierii, în conformitate cu Acordul de Asociere S.C. Diasil
Service S.R.L. Suceava & S.C. Rossal S.R.L. Roman, având numărul de autentificare 3073 din
18.07.2016, în calitate de ”Delegat”, pe de altă parte,
denumite în continuare împreună ”Părțile” și separat ”Partea”,
au convenit, de comun acord, încheierea prezentului Act Adițional la Contractul de delegare a
gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor
municipale și administrare a depozitului de deșeuri - Județul Botoșani nr. 12016 din 02.08.2016,
denumit în continuare ”Contract”.
Art. 1 Se modifică art. 10 alin. (1) din Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității
de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului
de deșeuri - Județul Botoșani nr. 12016 din 02.08.2016, după cum urmează:
,,(1) Tarifele pe care Delegatul are dreptul să le aplice, începând cu data de 01.05.2022, sunt
următoarele:

Nr.
crt.

Activitate

1

Dezvoltare/investiții
(tariful a fost supus modificării)

2

Transfer+transport deșeuri menajere
(și administrare stații)
(tariful a fost supus modificării)

Denumire tarif

cota de
dezvoltare
tarif maxim de
operare pentru
serviciul de
administrare a

1

u.m.

Valoare
tarif
până la
30.04.2022

Valoare tarif
de la 01.05.2022
Fără
Cu
funcționare funcționare
osmoză
osmoză
inversă
inversă

lei/to

74,04

50,00

lei/to

51,80

72,54

Nr.
crt.

Activitate

3

Administrare CIMD Stăuceni
(tariful a fost supus modificării)

4

Transfer+transport+depozitare deșeuri
menajere
(2+3)

5

Transfer+transport+depozitare+dezvoltare/
investiții deșeuri menajere
(4+1)

6

Depozitare+dezvoltare/investiții
(administrare CIMD) deșeuri menajere
(5-2)

7

Transfer+transport deșeuri reciclabile (și
administrare stații)
(tariful propus este identic cu poz. 2)

8

Administrare CIMD+depozitare deșeuri
menajere rezultate de la sortarea deșeurilor
reciclabile
(tariful propus este identic cu poz. 3)

9

Sortarea deșeurilor reciclabile
(tariful a fost supus modificării)

Denumire tarif

stațiilor de
transfer si
transport deșeuri
menajere de la
stație la CIMD
tarif maxim de
operare pentru
serviciul de
depozitare
deseuri menajere
(administrare
CIMD)
tarif maxim de
operare pentru
serviciile de
transfer-transport
–depozitare
deșeuri menajere
Componenta
județeană,
inclusiv cota de
dezvoltare,
pentru stabilirea
taxei speciale de
salubrizare
deșeuri menajere
tarif maxim de
operare pentru
serviciile de
administrare
CIMD
(depozitare a
deșeurilor
menajere,
inclusive cota de
dezvoltare)
tarif maxim de
operare pentru
serviciul de
administrare a
stațiilor de
transfer si
transport deșeuri
reciclabile de la
stație la CIMD
tarif maxim de
operare pentru
serviciul de
depozitare
deșeuri menajere
rezultate după
sortare
(administrare
CIMD)
tarif maxim de
operare pentru
serviciul de
sortare a

2

Valoare tarif
de la 01.05.2022
Fără
Cu
funcționare funcționare
osmoză
osmoză
inversă
inversă

u.m.

Valoare
tarif
până la
30.04.2022

lei/to

58,82

95,37

101,07

lei/to

110,62

167,91

173,61

lei/to

184,66

217,91

223,61

lei/to

132,86

145,37

151,07

lei/to

51,80

lei/to

58,82

lei/to

0,00

72,54

95,37

101,07

92,72

Nr.
crt.

10

11

12

Activitate

Denumire tarif

Transfer+transport+sortarea deșeurilor
reciclabile+dezvoltare/investiții
(7+9+1)

Sortare+dezvoltare/investiții
(9+1)

Depozitarea nămolului
(1+3)

13

Depozitarea deșeurilor provenind de la
activitățile de curățenie publică
(1+3)

14

Preluare, analizare și epurare levigat
(tariful nu a fost supus modificării)

15

Contribuția pentru economia circulară
pentru deșeurile provenind de la
activitățile de curățenie publică, destinate
a fi eliminate prin depozitare

deșeurilor
reciclabile
tarif maxim de
operare pentru
serviciile de
transfer-transport
–sortaredepozitare a
deșeurilor
menajere
tarif maxim de
operare pentru
serviciile de
administrare
CIMD
(depozitare a
deșeurilor
menajere,
inclusive cota de
dezvoltare)
tarif maxim de
operare pentru
serviciile de
administrare
CIMD
(depozitare a
nămolurilor,
inclusiv cota de
dezvoltare)
tarif maxim de
operare pentru
serviciile de
administrare
CIMD
(depozitare a
deșeurilor
rezultate de la
activitățile de
curățenie publica,
inclusiv cota de
dezvoltare)
tarif pentru
preluare,
analizare și
epurare ape uzate
de tip levigat,
generate de
depozitele
neconforme
închise din
județul Botoșani
(aprobat prin act
adițional
nr.1/07.09.2017)
contribuția
pentru economia
circulară
prevăzută la art.
9 alin. (1) lit. c)

3

u.m.

Valoare
tarif
până la
30.04.2022

Valoare tarif
de la 01.05.2022
Fără
Cu
funcționare funcționare
osmoză
osmoză
inversă
inversă

lei/to

125,84

215,26

lei/to

74,04

142,72

lei/to

132,86

145,37

151,07

132,86

145,37

151,07

lei/to

lei/mc

52,71

52,71

lei/to

-

80,00

Nr.
crt.

Activitate

Denumire tarif

u.m.

Valoare
tarif
până la
30.04.2022

Valoare tarif
de la 01.05.2022
Fără
Cu
funcționare funcționare
osmoză
osmoză
inversă
inversă

din O.U.G. nr.
196/ 2005
privind Fondul
pentru mediu)

NOTĂ:
- tarifele sunt fără TVA;
- valoarea de 16,35 lei/to din tariful de depozitare de la poz. 3 se virează în Fondul de închidere si monitorizare
post-închidere a celulei 1;
- cota de dezvoltare se virează în Fondul IID;
- tarifele de la poz. 2, 3 și 9 sunt tarifele modificate și sunt aferente activităților independente care fac obiectul
Contractului și se aplică pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare – componenta județeană;
- în cazul facturării directe de către Delegat către alți operatori, la tarifele de operare aferente activităților
prestate se adaugă obligatoriu cota de dezvoltare.

Art. 2 Având în vedere prevederile art. 17 alin. 17.1 poz. 17.1.6 - Bunurile utilizate în derularea
contractului din contractul de delegare nr. 12016/02.08.2016, conform cărora investițiile realizate de către
Delegat din fonduri proprii pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea Bunurilor de retur se vor
amortiza de către acesta pe Durata Contractului, prevederile art. 28 alin. (2) din Legea serviciului de
salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, conform cărora investițiile
realizate de operatori de drept privat din fonduri proprii pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea
sistemului public de salubrizare se vor amortiza de către aceştia pe durata contractului de delegare a
gestiunii serviciului de salubrizare, precum și faptul că, la fundamentarea tarifului de depozitare,
Delegatul a luat în calcul amortizarea bunului ,,Instalație tehnologică nouă de tratare a levigatului prin
procedeul de membrane tip osmoza inversa, de capacitate cca. 150 mc/zi” până la finalizarea contractului
(31.08.2024), părțile convin, de comun acord, eliminarea prevederilor art. 1 (4) din actul adițional nr.
6/2021 la contractul de delegare nr. 12016/02.08.2016, care stipulează că ,,Instalația tehnologică nouă
de tratare a levigatului prin procedeul de membrane tip osmoza inversa, de capacitate cca. 150 mc/zi” va
fi supusă amortizării liniare pe o perioadă de 10 ani.
Art. 3 Celelalte prevederi ale Contractului rămân neschimbate.
Art. 4 Părțile au înțeles să încheie astăzi, _________2022, prezentul act adițional (care conține 4 file),
în patru exemplare originale de valoare juridică egală, în limba română, dintre care trei exemplare revin
Delegatarului și un exemplar revine Delegatului.
DELEGATAR,
JUDEȚUL BOTOȘANI – CONSILIUL
JUDEȚEAN BOTOȘANI

DELEGAT,
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Lider Asociere
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Magda DIDII
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Monica CURCAN
Control Financiar Preventiv,
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Director executiv,
Iulian MICU
Șef serviciu SMID,
Remus-Petru MAFTEI
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Viorel MOLIE

5

