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JUDEŢUL IALOMIŢA 

CONSILIUL LOCAL ORĂŞENESC AMARA 
Amara, str.Nicolae Bălcescu, 91, 927020 

Tel/fax:0243/266102 http://www.primaria-amara.ro/  
email:consiliullocalamara@yahoo.com 

 

  

 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea completării anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local 
Orășenesc Amara nr 165 din 20.12.2018 privind aprobarea tarifelor distincte 

aplicabile de la 1 ianuarie 2019 pentru activitățile specifice efectuate de Serviciul 
public de salubrizare Amara, precum și completarea indicatorilor de performanță ai 

Serviciul public de salubrizare Amara, cu modificările și completările ulterioare  
 

Consiliul Local Orășenesc Amara, întrunit în ședință ordinară 
Având în vedere : 
-fișa de fundamentare nr. 1120 din 28.01.2020, a societății Servicii 

Comunitare Amara S.R.L.;  
-referatul de aprobare nr.31 din 10.02.2020, al Primarului Orașului Amara; 
-raportul nr. 32 din 10.02.2020, al Compartimentului administrație publică, 

relații cu publicul, juridic; 
-raportul de avizare nr.28 din 17.02.2020, al Comisiei pentru urbanism și 

amenajarea teritoriului, protecția mediului și turism, agricultură,  
Examinând : 
-prevederile art. 17 alin. (1) lit. e) punctul (iii) din Legea nr. 211 din 2011 

privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 -prevederile art. 129  alin. (2) lit. (d) și alin (7) lit. n) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 
 -prevederile art. 60 și art. 70 alin. (1) din Legea nr. 24 din 2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare,  
 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂȘTE : 
Art.1 Se aprobă completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local 

Orășenesc Amara nr 165 din 20.12.2018 privind aprobarea tarifelor distincte 
aplicabile de la 1 ianuarie 2019 pentru activitățile specifice efectuate de Serviciul  
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public de salubrizare Amara, precum și completarea indicatorilor de performanță ai 
Serviciul public de salubrizare Amara, cu modificările și completările ulterioare, 
după cum urmează : ,,După punctul 2 se introduce un nou punct, 3, cu următorul 
cuprins : denumire activitate : tarif  colectare deșeuri din construcții, unitate de 
măsură : tona, tarif vechi lei/u.m. : nu este cazul, tarif nou lei/u.m. : 355,20 
lei/tonă, fără TVA, 422, 68 lei/tonă, TVA inclus” 

 
Art.2 Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Orășenesc Amara nr 165 

din 20.12.2018 privind aprobarea tarifelor distincte aplicabile de la 1 ianuarie 2019 
pentru activitățile specifice efectuate de Serviciul public de salubrizare Amara, 
precum și completarea indicatorilor de performanță ai Serviciul public de 
salubrizare Amara, cu modificările și completările ulterioare, completată potrivit 
prevederilor art. 1, face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.3 Se aprobă republicarea Hotărârii Consiliului Local Orășenesc Amara 

nr 165 din 20.12.2018 privind aprobarea tarifelor distincte aplicabile de la 1 
ianuarie 2019 pentru activitățile specifice efectuate de Serviciul public de 
salubrizare Amara, precum și completarea indicatorilor de performanță ai Serviciul 
public de salubrizare Amara, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Art.4 În cuprinsul Hotărârii Consiliului Local Orășenesc Amara nr 165 din 

20.12.2018, republicată, sintagma “Serviciul public de salubrizare Amara”, va fi 
înlocuit cu “ societatea Servicii Comunitare Amara SRL” 
 

Art.5 Prin grija secretarului Oraşului Amara, prezenta hotărâre și Hotărârea 
Consiliului Local Orășenesc Amara nr 165 din 20.12.2018 privind aprobarea 
tarifelor distincte aplicabile de la 1 ianuarie 2019 pentru activitățile specifice 
efectuate de Serviciul public de salubrizare Amara, precum și completarea 
indicatorilor de performanță ai Serviciul public de salubrizare Amara, cu 
modificările și completările ulterioare, republicată, vor fi comunicate, spre 
aducere la îndeplinire, Primarului Orașului Amara și societății Servicii 
Comunitare Amara S.R.L., precum și Autorității Naționale de Reglementare 
pentru Serviciile de Utilități Publice, urmând a fi publicate pe site-ul şi la avizierul 
Primăriei Oraşului Amara.  

 
 
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
                         Mihaela STOIAN                                              SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                             Ştefan DOBRIŞ 
 
 
Nr. 18 
Din 20 februarie 2020 
Adoptată în Amara 
Ex.3 
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-Anexă  la Hotărârea nr. 18 din 20.02.2020- 

 TARIFE 

practicate de societatea Servicii Comunitare Amara SRL 
 

Nr.
crt. 

Denumire 
activitate 

Unitate de 
măsură 

Tarif vechi lei/u.m. Tarif nou 
lei/u.m. 

5,54 lei  
fără  
TVA 

6,35 lei  
fără  
TVA 

1  
Tarif colectare 

deșeuri menajere, 
calculat pentru o 
persoană fizică 

Persoană 
fizică 

6,6 lei cu TVA inclusiv 7,56 lei cu TVA  
inclusiv 

 455,73 lei/tonă 
Fără TVA 

485,73 lei/tonă 
Fără TVA 

Tona 

542,31 lei/tonă 
TVA inclus 

578,02 lei/tonă 
TVA inclus 

18,23 lei fără 
TVA/pubelă 

19,43 lei fără  
TVA/pubelă 

 

Pubelă de 
120 l/40 kg 

21,69 lei cu TVA 
inclus/pubelă 

23,12 lei cu TVA inclus/pubelă 
 

145,83 lei fără 
TVA/container 

178,23 lei fără TVA/container 

2  
 

Tarif colectare 
deșeuri menajere 

persoane 
fizice/juridice 

calculat conform 
principiului            
“ plăteşte cât 

arunci “ Container  
de 1.100 
l/367 kg 173,54 lei cu TVA 

inclus/container 
212,09 lei cu TVA 
inclus/container 

3 Colectare deşeuri 
din construcţii 

Tona Nu este cazul - 355,20 lei / tonă fără TVA 
- 422,68 lei / tonă inclus TVA 

 
 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
               Mihaela STOIAN                                               SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                   Ştefan DOBRIŞ 
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-Republicată în temeiul art. 3 şi 4 din Hotărârea nr.18 din 20.02.2020- 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea tarifelor distincte, aplicabile de la 1 ianuarie 2019, 

pentru activitățile specifice efectuate de societatea Servicii Comunitare Amara SRL, precum și 
completarea indicatorilor de performanță ai societăţii Servicii Comunitare Amara SRL 

 
Consiliul Local Orășenesc Amara, întrunit în ședință ordinară 
Având în vedere : 

-adresa nr. 614401 din 06.12.2018, a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice; 
-expunerea de motive nr. 327 din 17.12.2018, a Primarului Orașului Amara; 
-raportul nr.326 din  17 .12.2018, al Viceprimarului Orașului Amara;  
 

Examinând : 
 

-Hotărârea Consiliului Local Amara nr. 41 din 04.03.2013 privind darea în administrare a 
activităților de salubrizare din Amara către Serviciul Public de Salubrizare Amara; 
-Hotărârea Consiliului Local Amara nr. 54 din 29.03.2013 privind modificarea Regulamentului 
Serviciului de Salubrizare de pe raza orașului Amara; 
-prevederile art. 17 alin. (1) lit. c), d), g) și h) și alin.(2), art. 59 alin.(3)-(4) și (6), precum și ale 
anexei nr. 7 din Legea nr. 211 din 2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
-prevederile art. III și IV din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74 din 2018 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 
-prevederile punctului 3 din anexa nr. 6 la Legea nr. 249/2015 Legii nr. 249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje; 
-prevederile art. 20 alin. 2) lit. c) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a 
localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
-prevederile Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile  specifice serviciului de salubrizare a 
localităților;  
-prevederile art. 129  alin. (2) lit. (d) și alin (7) lit. n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57 din 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57 din 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

 

JUDEŢUL IALOMIŢA 
CONSILIUL LOCAL ORĂŞENESC 

AMARA 
Amara, str.Nicolae Bălcescu, 91, 927020 

Tel/fax:0243/266102   
e-mail: consiliullocalamara@yahoo.com  

 
Nr. 165 din 20 decembrie 2018 
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HOTĂRĂȘTE : 

 
Art.1 Se aprobă tarifele distincte, aplicabile de la 1 ianuarie 2019, pentru activitățile specifice 
efectuate de societatea Servicii Comunitare Amara SRL, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2 Se aprobă indicatorii de performanță și de evaluare ai societăţii Servicii Comunitare 
Amara SRL, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3  Prin grija secretarului Oraşului Amara, prezenta hotărâre va fi comunicată, spre aducere 
la îndeplinire, Primarului Orașului Amara și societăţii Servicii Comunitare Amara SRL, urmând 
a fi publicată pe site-ul şi la avizierul Primăriei Oraşului Amara.  
 
 
 
 
 

 
 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
                         Mihaela STOIAN                                              SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                             Ştefan DOBRIŞ 
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-Anexa nr.1 Hotărârea nr. 165 din 20.12.2018- 

 TARIFE 

practicate de societatea Servicii Comunitare Amara SRL 
 

Nr.
crt. 

Denumire 
activitate 

Unitate de 
măsură 

Tarif vechi lei/u.m. Tarif nou 
lei/u.m. 

5,54 lei  
fără  
TVA 

6,35 lei  
fără  
TVA 

1  
Tarif colectare 

deșeuri menajere, 
calculat pentru o 
persoană fizică 

Persoană 
fizică 

6,6 lei cu TVA inclusiv 7,56 lei cu TVA  
inclusiv 

 455,73 lei/tonă 
Fără TVA 

485,73 lei/tonă 
Fără TVA 

Tona 

542,31 lei/tonă 
TVA inclus 

578,02 lei/tonă 
TVA inclus 

18,23 lei fără 
TVA/pubelă 

19,43 lei fără  
TVA/pubelă 

 

Pubelă de 
120 l/40 kg 

21,69 lei cu TVA 
inclus/pubelă 

23,12 lei cu TVA inclus/pubelă 
 

145,83 lei fără 
TVA/container 

178,23 lei fără TVA/container 

2  
 

Tarif colectare 
deșeuri menajere 

persoane 
fizice/juridice 

calculat conform 
principiului            
“ plăteşte cât 

arunci “ Container  
de 1.100 
l/367 kg 173,54 lei cu TVA 

inclus/container 
212,09 lei cu TVA 
inclus/container 

3 Colectare deşeuri 
din construcţii 

Tona Nu este cazul - 355,20 lei / tonă fără TVA 
- 422,68 lei / tonă inclus TVA 

 
 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
               Mihaela STOIAN                                               SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                   Ştefan DOBRIŞ 

 

 

 
JUDEŢUL IALOMIŢA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI AMARA 
 

Amara, str.Nicolae Bălcescu, 91, 927020 

Tel/fax:0243/266102 www.primaria-amara.ro  
e-mail: consiliullocalamara@yahoo.com   
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JUDEŢUL IALOMIŢA 
CONSILIUL LOCAL ORĂŞENESC 

AMARA 
Amara, str.Nicolae Bălcescu, 91, 927020 

Tel/fax:0243/266102   
  e-mail: consiliullocalamara@yahoo.com 

 
  

 

-Anexa nr.2 la hotărârea nr. 165 din 20.12.2018- 

 
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

pentru activitățile de salubrizare ale Orașului Amara 

 

TRIMESTRUL Nr.crt. │            INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

 
I II III IV 

Total 
an 

0 1 2 3 4 5 6 

1 INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 
GENERALI 

     

1.1 CONTRACTAREA SERVICIILOR DE 
SALUBRIZARE                          

     

 a) numărul de contracte încheiate raportat la 
numărul de solicitări, pe categorii de 
utilizatori   

95% 95% 100% 100% 97,5% 

 b) procentul de contracte de la lit. a) încheiate 
în mai puţin de 10 zile calendaristice             

95% 95% 95% 95% 95% 

 c) numărul de solicitări de modificare a 
prevederilor contractuale, raportate la 
numărul total de solicitări de modificare a 
prevederilor contractuale, rezolvate în 10 zile                       

85% 85% 85% 85% 85% 

 d) numărul de solicitări de îmbunătăţire a 
parametrilor de calitate ai activităţii prestate, 
rezolvate, raportat la numărul total de cereri 
de îmbunătăţire a activităţii, pe categorii de 
activităţi                                        

75% 75% 85% 85% 80% 

1.2 MĂSURAREA ŞI GESTIUNEA 
CANTITĂŢII SERVICIILOR 
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PRESTATE                

 a) numărul de recipiente de precolectare 
asigurate pe  tipodimensiuni, ca urmare a 
solicitărilor, raportat la numărul total de 
solicitări             

99% 99% 100% 100% 99,5% 

 b) numărul de reclamaţii rezolvate privind 
cantităţile de servicii prestate, raportat la 
numărul total de reclamaţii privind cantităţile 
de servicii prestate pe tipuri de activităţi şi 
categorii de utilizatori                                     

95% 95% 95% 95% 95% 

 c) ponderea din numărul de reclamaţii de la 
lit. b) care s-au dovedit justificate             

10% 10% 10% 5% 8,75% 

 d) procentul de solicitări de la lit. c) care au  
fost rezolvate în mai puţin de 5 zile lucrătoare   

95% 95% 90% 95% 93,75% 

 e) numărul de sesizări din partea agenţilor de  
protecţia mediului raportat la numărul total  
de sesizări din partea autorităţilor centrale şi  
locale                             

5% 5% 5% 5% 5% 

 f) numărul anual de sesizări din partea 
agenţilorde sănătate publică raportat la 
numărul total de sesizări din partea 
autorităţilor centrale şi locale                                            

5% 5% 5% 5% 5% 

 g) cantitatea de deşeuri colectate selectiv 
raportată la cantitatea totală de deşeuri 
colectate     

30% 30% 30% 30% 30% 

 h) cantitatea totală de deşeuri sortate şi 
valorificate, raportată la cantitatea totală de 
deşeuri colectate                                          

15% 20% 25% 30% 22,5% 

 i) penalităţile contractuale totale aplicate de 
autorităţile administraţiei publice locale, 
raportate la valoarea prestaţiei, pe activităţi    

1% 1% 1% 1% 1% 

 j) cantitatea totală de deşeuri colectate pe 
bază de contract raportată la cantitatea totală 
de   deşeuri colectată                      

90% 95% 97% 99% 95,25% 

 k) cantitatea totală de deşeuri colectate din 
locurile neamenajate, raportată la cantitatea  
totală de deşeuri colectate                        

20% 20% 20% 20% 20% 

 l) numărul de reclamaţii rezolvate privind 
calitatea activităţii prestate, raportat la 
numărul total de reclamaţii privind calitatea 
activităţii prestate, pe tipuri de activităţi şi 

85% 85% 85% 85% 85% 
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categorii de utilizatori                                      

 m) ponderea din numărul de reclamaţii de la 
pct. l) care s-au dovedit justificate              

5% 5% 5% 5% 5% 

 n) procentul de solicitări de la lit. m) care au 
fost rezolvate în mai puţin de două zile 
calendaristice       

85% 85% 85% 85% 85% 

 o) valoarea aferentă activităţii de colectare a 
deşeurilor totală facturată, raportată la 
valoarea totală rezultată  din valorificarea 
deşeurilor reciclabile                                        

25% 25% 25% 25% 25% 

1.3 FACTURAREA ŞI ÎNCASAREA 
CONTRAVALORII PRESTAŢIILOR                 

     

 a) numărul de reclamaţii privind facturarea 
raportat la numărul total de utilizatori pe 
categorii    

de utilizatori                                      

3% 3% 3% 3% 3% 

 b) procentul de reclamaţii de la lit. a) rezolvat 
în mai puţin de 10 zile                            

100% 100% 100% 100% 100% 

 c) procentul din reclamaţiile de la lit. a) care  
s-au dovedit a fi justificate                      

3% 3% 3% 3% 3% 

 d) valoarea totală a facturilor încasate 
raportata la valoarea totală a facturilor emise, 
pe categorii de  

activităţi utilizatori                      

80% 85% 85% 90% 85% 

 e) valoarea totală a facturilor emise raportată 
la cantităţile de servicii prestate, pe activităţi 
si pe categorii de utilizatori    

95% 95% 95% 95% 95% 

1.4 RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE 
SCRISE ALE UTILIZATORILOR                

     

 a) numărul de sesizări scrise, raportate la 
numărul total de utilizatori, pe activităţi şi 
categorii de utilizatori           

5% 5% 5% 5% 5% 

 b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a 
răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile      

calendaristice                                   

100% 100% 100% 100% 100% 

 c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a  
dovedit a fi întemeiat                           

5% 5% 5% 5% 5% 

2 INDICATORI DE PERFORMANŢĂ      
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GARANTAŢI 

 

2.1 INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 
GARANTAŢI PRIN LICENŢA DE 

PRESTARE A 

SERVICIULUI 

     

 a) numărul de sesizări scrise privind 
nerespectarea de către operator a obligaţiilor 
din licenţă   

Nr.2 Nr.2 Nr.2 Nr.2 Nr.2 

 b) numărul de încălcări ale obligaţiilor 
operatorului rezultate din analizele şi 
controalele      

organismelor abilitate                           

Nr.2 Nr.2 Nr.2 Nr.2 Nr.2 

2.2 INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A 
CĂROR NERESPECTARE ATRAGE 

PENALITĂŢI 

CONFORM CONTRACTULUI DE 
FURNIZARE/PRESTARE 

     

 a) numărul de utilizatori care au primit 
despăgubiri datorate culpei operatorului sau 
dacă s-au   îmbolnăvit din cauza nerespectării 
condiţiilor corespunzătoare de prestare a 
activităţii          

Nr.5 Nr.5 Nr.5 Nr.5 Nr.5 

 b) valoarea despăgubirilor acordate de 
operator   pentru situaţiile de la lit. a) 
raportată la valoare totală facturată aferentă 
activităţii      

5% 5% 5% 5% 5% 

 c) numărul de neconformităţi constatate de 
autoritatea administraţiei publice locale, pe 
activităţi 

Nr.2 Nr.2 Nr.2 Nr.2 Nr.2 

3 INDICATORI MINIMI DE 
PERFORMANȚĂ 

conform anexei nr.7 la Legea nr. 211/2011 
privind regimul deșeurilor 

Valoarea minimă a indicatorului 

 

 

3.1 COLECTAREA SEPARATĂ A 
DEȘEURILOR MUNICIPALE 

PREVĂZUTE LA art. 17 alin(1) lit.a) din 
Legea nr.211/2011 

 

 a) Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, 
plastic, și sticlă din deșeuri municipale, 

40% pentru anul 2019 
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colectate separat, ca procentaj din cantitatea 
totală generată de deșeuri de hârtie, metal, 
plastic, și sticlă din deșeurile municipale. 

 b) Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, 
plastic, și sticlă din deșeurile municipale 
colectate separat reprezintă cantitatea 
acceptată într-un an calendaristic de către 
stația/stațiile de sortare. 

 c)Cantitatea totala generala de deșeuri de 
hârtie, metal, plastic, și sticlă din deșeurile 
municipale se calculează pe baza 
determinărilor de compoziție realizate de 
către operatorul de salubrizare.În lipsa 
determinărilor de compoziție a deșeurilor 
municipale, cantitatea de deșeuri de hârtie, 
metal, plastic și sticlă din deșeurile 
municipale se consideră a fi 33%. 

   50% pentru anul 2020 si 

              60%pentru anul 2021 

        70% începând cu anul 2022 

 

3.2 OPERAREA STAȚIILOR DE SORTARE  

 Cantitatea totala de deșeuri trimise la 
reciclare ca procentaj din cantitatea totală de 
deșeuri acceptate la stațiile de sortare(%). 

75% 

3.3 COLECTAREA ȘI TRANSPORTUL 
DEȘEURILOR PROVENITE DIN 
LOCUINȚE, GENERATE DE 
ACTIVITĂȚI DE REAMENAJARE ȘI 
REABILITARE INTERIOARĂ ȘI/SAU 
EXTERIOARĂ A ACESTORA 

 

 Cantitatea totală de deșeuri provenite din 
locuințe, generate de activități de reamenajare 
și reabilitare interioare și/sau exterioară a 
acestora, predată pentru reutilizare, reciclare 
și alte operațiuni de valorificare materială, 
inclusiv operațiuni de umplere, rambliere, 
direct sau prin intermediul unei stații de 
transfer ca procentaj din cantitatea de deșeuri 
provenite din locuințe, generate de activități 
de reamenajare și reabilitare interioare și/sau 
exterioară a acestora colectate(%). 

Procentul minim din cantitatea de 
deșeuri provenită din activitățile de 

construcții : 

55% in anul 2019 

77% in anul 2020 

4 OPERAREA INSTALAȚIEI DE 
TRATARE MECANO-BIOLOGICA 

 

 Cantitatea totală de deșeuri  de de hârtie, 
metal, plastic și sticlă trimise anual la 
reciclare ca procentaj din cantitatea totală de 
deșeuri acceptată la instalația de tratare 

3% 
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menano-biologica(%) 

 

  

 

 

 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                         Mihaela STOIAN                                              SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                             Ştefan DOBRIŞ 

 

 

 


