
- PROIECT - 

 

 

R O M Â N I A 

J U D E Ţ U L  S U C E A V A 

C O M U N A   F R Ă T Ă U Ţ I I   N O I 

P R I M A R I A  
 

H O T A R A R E 

privind aprobarea  modelului de contract  de prestări servicii de salubrizare, pentru 

Societatea Comercială Rotmac –Eco S.R.L. 

 și a tarifelor aplicabile pentru  colectare separată şi transportul separat al 

deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale 

din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, (fără a aduce atingere 

fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori) , 

efectuată de către Societatea Comercială Rotmac –Eco S.R.L. 

 

 

 Consiliul local al comunei Fratautii Noi, judetul Suceava; 

 Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei nr. 2689 din 22.03.2021; 

- raportul raportul compartimentului de resort nr. 2690  din 22.03.2021; 

- raportul comisiei de specialitate nr. ________  din 30.03.2021; 

- fișa de fundamentare a tarifului pentru colectarea, transportul și transportul la CMID 

Moara a deşeurilor municipale fractie umeda si a tarifului de colectare a deşeurilor 

municipale reciclabile-fractia uscata, sortarea si eliminarea deseurilor reziduale a SC 

Rotmac-Eco SRL nr. 1520/2021; 

- prevederile art. 1 alin. (4), litera “h”, art. 3 alin. (l) si alin. (4) , ale art. 8 alin. (1), 

alin. (2) și alin. (3) lit. „i” și „k” si ale  art. 9 alin. (2) lit. „d” din Legea 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 6 alin. (6) lit.„h” și „l”, art. 8, ar. 9 alin. (1) lit.„g”,   ), și art. 26 

alin.(5) și (7) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

- prevederile HCL nr. 73/19.12.2019 privind aprobarea de achiziție directă de servicii 

și atribuirea contractului de delegare gestiune a activității de colectare separată şi 

transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din 

activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a 

aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi 

acumulatori, al comunei Frătăuții Noi, județul Suceava, către Societatea Comercială 

Rotmac –Eco S.R.L.; 

 

 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „d” și alin. (7) lit.„n”, art. 139 alin. (1) precum și ale 

art. 196 alin. (1) lit. „a”  din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 Se aprobă   modelul de contract de prestări servicii de salubrizare, 

pentru Societatea Comercială Rotmac –Eco S.R.L., pentru activitatea de colectare 

separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, 

provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate 

separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, 



baterii şi acumulatori   al comunei Frătăuții Noi, efectuată de către operatorul S.C. 

Rotmac-Eco S.R.L, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2  (1)Se aprobă plata urmatoarelor tarife, din fundamentarea depusa de 

către operatorul S.C. Rotmac-Eco S.R.L.: 

 

 -  Tarif pentru colectare, transport și transport la CMID Moara a deşeurilor 

municipale fractie umeda,– 377,00 lei/tona fără  TVA; 

 - Tarif colectarea deşeurilor municipale reciclabile-fractia uscata, sortarea si 

eliminarea deseurilor reziduale – 820 lei/tona fără TVA. 

                              (2) Valoarea colectarii, transportarii, sortarii, valorificarii 

deşeurilor municipale - fractia uscata – deseuri de ambalaje, se  achita de catre 

organizatiile care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului 

OIREP, conform prevederilor art 59 alin. (3), (4), (5) si (6) din Legea 211/2011 privind 

regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza protocoalelor 

tripartite incheiate intre autoritatea publica locala a comunei Frătăuții Noi, județul 

Suceava, organizatiile de implementare a obligatiilor privind raspunderea extinsa a 

producatorului și S.C. ROTMAC-ECO S.R.L. 

Art.3 Se aprobă Caietul de sarcini  al activitatii de colectare separată şi 

transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din 

activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a 

aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi 

acumulatori din comuna Frătăuții Noi, judetul Suceava, conform Anexei nr. 2, care face 

parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

Art.4 Se aprobă mandatarea domnului Olari George, în calitatea de primar 

al comunei, pentru semnarea contractului cu operatorul desemnat, având ca obiect 

realizarea activității de colectare, sortare  și transportul separat al deșeurilor municipale și 

al deșeurilor similare, provenind din activități comerciale, din industrie și instituții, 

inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente 

electrice și electronice, baterii și acumulatori. 

Art.5 Prevederile articolului 5 din HCL nr.73/19.12.2019  se abrogă. 

Art.6 Prezenta hotărâre se poate ataca potrivit prevederilor Legii 

contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.7 Primarul comunei, prin intermediul aparatului de specialitate va duce 

la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.8 Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului judeţului 

Suceava, Primarului comunei Frătăuții Noi și persoanelor și instituțiilor  interesate. 

 

INIȚIATOR, 

PRIMAR, 

 

Olari George 

AVIZAT, SECRETAR GENERAL AL  

COMUNEI, 

 

Oltea-Rodica MOISUC 

 

Frătăuţii Noi, 25.02.2021 

Nr. 1550 

Vizat C.F.P. 

Mircea Guță 


