
ROMÂNIA 

JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea modificării tarifelor la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor 

CMID Bârcea Mare, județul Hunedoara și a încheierii unui act adițional la contractul nr. 

20110/2018 de delegare prin concesiune a Serviciului de operare și administrare a 

Centrului de Management Integrat al Deșeurilor CMID Bârcea Mare, județul Hunedoara  

 

  

CONSILIUL JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr.17917/15.09.2022, la proiectul de hotărâre 

inițiat de Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu NISTOR,  

Văzând adresele S.C. SUPERCOM S.A. București nr. 9505/ 14.04.2022, nr. 

409/24.06.2022, nr.12345/20.07.2022, nr.12879/10.08.2022, nr.13281/29.08.2022, 

nr.13355/30.08.2022,  înregistrate la Consiliul Județean Hunedoara cu nr.7456/ 15.04.2022, nr. 

12052/24.06.2022, nr.13828/21.07.2022, nr.15466/10.08.202, nr.16543/29.2022, nr. 

16654/30.08.2022, precum și adresele Consiliului Județean Hunedoara nr.11710/20.06.2022, 

nr.12751/06.07.2022 și nr.15312/09.08.2022 transmise către S.C. SUPERCOM S.A. București, 

referitor la modificarea tarifelor pentru activitățile componente ale serviciului de operare a 

Centrului de  Management Integrat al  Deșeurilor CMID Bârcea Mare, județul Hunedoara, 

prestate conform Contractului nr. 20110/18.12.2018.  

Luând în considerare Raportul de analiză privind modificarea tarifelor la Centrul de 

Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare nr. 17825/14.09.2022 întocmit de Grupul de 

lucru din cadrul Consiliului Județean Hunedoara; 

Având în vedere prevederile Ordinului 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 activităţile specifice serviciului de 

salubrizare a localităţilor,  

Văzând Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2018 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 

În baza  Legii nr. 384/2013 privind aprobarea OG nr. 31/2013 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de Urgență a Guvenrnului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. 

Ținând seama de prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 cu 

modificările și completările ulterioare; 



Luând în considerare Ordonanța nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor.  

 

În baza prevederilor art.10 alin (5), art.14 alin (2), art.14 alin (3), art. 34 și ale art. 35 alin 

(3) din Contractul de delegare nr. 20110/18.12.2018; 

 În temeiul dispozițiilor art.173 alin.(1) lit.c) și d), art.182 alin.(1) și ale art.196 alin.(1) lit.a) 

din Ordonanța de Urgență nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. Se aprobă modificarea tarifelor la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor 

Bârcea Mare, județul Hunedoara, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Art.2. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul nr. 20110/18.12.2018 de 

delegare prin concesiune a Serviciului de operare și administrare a Centrului de  Management 

Integrat al Deșeurilor CMID Bârcea Mare, județul Hunedoara, conform Anexei nr. 2 care  face 

parte integrantă din  prezenta. 

 

  Art.3. (1) Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Biroul de management al sistemului 

integrat al deşeurilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara şi se 

comunică Instituției Prefectului - Județul Hunedoara, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

,,Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor ( A.D.I.- S.I.G.D. ) Județul Hunedoara, operatorului 

de administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare S.C. 

SUPERCOM S.A și Biroului de management al sistemului integrat al deşeurilor din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, prin grija Serviciului administraţie 

publică locală și relaţii publice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Hunedoara. 

 

            (2) Prezenta poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii nr.554/2004 a 

contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

                                                                                             AVIZAT: 

     PREŞEDINTE,        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

NISTOR Laurențiu                           DAN Daniel 

 

 

 



R O M Â N I A 

JUDEŢUL HUNEDOARA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 17917 / 15.09.2022 

 

 

REFERATUL DE APROBARE 

 

La data de 18.12.2018 a fost încheiat Contractul nr. 20110 având ca obiect delegarea prin 

concesiune a serviciului de operare și administrare a Centrului de Management Integrat al 

Deșeurilor (C.M.I.D) Bârcea Mare, județul Hunedoara, între U.A.T. Județul Hunedoara 

(Delegatar) și S.C. SUPERCOM S.A. (Delegat).  

Prin adresa nr. 9505/14.04.2022, înregistrată la sediul Consiliului Județean Hunedoara cu 

nr.7456/15.04.2022, S.C. SUPERCOM S.A. a înaintat U.A.T. Județul Hunedoara cererea de 

modificare a tarifelor însoțită de fișa de modificare a tarifelor, memoriul tehnico-economic și 

documentele justificative în vederea modificării tarifului pentru activitățile de sortare, tratare 

mecano-bioligică și depozitare a deșeurilor. 

În conformitate cu prevederile art. 15, litera b) din Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind 

aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 

activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor ”(1) Tarifele pentru activităţile specifice 

serviciului de salubrizare pot fi modificate în următoarele situaţii:..... 

b) pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităţilor ori 

la modificarea condiţiilor de prestare a activităţii, care determină modificarea costurilor cu o 

influenţă mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv;” 

Articolul 6 lit.c) și d) din Contractul nr. 20110/18.12.2018 

”Delegatul are următoarele drepturi : 

 c) să solicite ajustarea Tarifului în raport cu evoluția parametrului de ajustare; 

 d) să propună modificarea Tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă 

a echilibrului contractual”. 

Conform memoriului justificativ din cadrul adresei nr. 9505/14.04.2022, Delegatul (SC 

SUPERCOM SA) a solictit modificarea tarifelor, având ca principale motive creșterile cu: 

- Costurile cu combustibilului, 

- Costul cu energia electrică, 

- Costurile cu piesele de schimb și reparații, 

- Cheltuielile cu munca vie, 

- Cheltuieli cu taxe și licențe, 

Având în vedere solicitările S.C. SUPERCOM S.A., prin Referatul nr. 10114/24.05.2022 

aprobat de către conducerea Consiliului Județean Hunedoara, a fost constituit Grupul de lucru în 



vederea analizării tarifelor propuse de S.C. SUPERCOM S.A. începând cu anul 2022 la CMID 

Bârcea Mare. 

 În urma analizei fișelor de fundamentare și memorii tehnico-economice justificative 

aferente tarifelor pentru CMID Bârcea Mare, propuse de S.C. SUPERCOM S.A. pentru anul 

2022, s-au constatat următoarele: 

 - tarifele propuse pentru anul 2022 au fost fundamentate de operatorul S.C. SUPERCOM 

S.A. în baza prevederilor : 

• Ordinului ANRSC nr.109/2007 privind aprobarea normelor metodologice de 

stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice 

serviciului de salubrizare a localităților,  

• O.U.G. nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 

privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 259/2005 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a OUG nr.196/2005 

privind Fondul pentru mediu,  

• Legii nr. 384/2013 privind aprobarea OG nr. 31/2013 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind 

Fondul pentru mediu, 

• Contractului nr. 20110/2018 având ca obiect Delegarea prin concesiune a 

serviciului de operare și administrare a Centrului de Management Integrat al 

Deșeurilor Bârcea Mare, județul Hunedoara; 

• Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006 cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

• Ordonanţa nr. 2 din 11 august 2021 privind depozitarea deşeurilor; 

 - la fundamentarea tarifelor propuse pentru anul 2022 operatorul S.C. SUPERCOM S.A.  

a avut în vedere cantitățile de deșeuri generate, colectate, sortate, tratate și depozitate aferente 

fiecărei zone de colectare din județ, actualizate pentru anul 2022 de către ADI S.I.G.D. 

Hunedoara, în baza datelor statistice privind populația rezidentă a județului Hunedoara, a 

indicelui de generare a deșeurilor din Planul Național de Gestionare a Deșeurilor 2018, cu 

respectarea indicatorilor de performanță și a țintelor impuse de OUG nr. 74/2018; 

 - la fundamentarea tarifelor de sortare și tratare mecano-biologică propuse pentru anul 

2022, operatorul S.C. SUPERCOM S.A. a introdus  veniturile realizate din valorificarea deșeurilor 

reciclabile; 

 - tariful de depozitare cuprinde valoarea aferentă garanției financiare de mediu, conform 

prevederilor Ordonanței 2/2021 privind depozitarea deșeurilor. 

 - la fundamentarea tarifelor de sortare și tratare mecano-biologică propuse pentru anul 

2022, operatorul S.C. SUPERCOM S.A. a ținut cont de observațiile Grupului de lucru din cadrul 

Consiliului Județean Hunedoara. 

  



 Având în vedere cele menționate în Raportul de analiză privind modificarea tarifelor, 

propun spre aprobare tarifele aferente CMID Bârcea Mare pentru anul 2022, după cum 

urmează: 

  - tarif depozitare: 219,95 lei/tonă inclusiv TVA,  ; 

  -  tarif sortare: 107,67lei/tonă  inclusiv TVA;   

 - tarif tratare mecano-biologică: 65,68 lei/tonă inclusiv TVA 

 

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raporturile juridice 

dintre autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale și operatorii serviciului de 

salubrizare, sunt reglementate prin hotărâri privind atribuirea și încheierea contractelor de 

delegare a gestiunii serviciului, adoptate de autoritățile deliberative ale unitățlor administrativ-

teritoriale în cazul gestiunii delegate. 

Faţă de considerentele enunţate anterior, supun spre dezbaterea şi aprobarea Consiliului 

Judeţean Hunedoara, proiectul de hotărâre, astfel cum a fost el redactat. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Laurențiu NISTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A          

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA  

Biroul de management al sistemului integrat al deşeurilor   

Nr. 17918/15.09.2022 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE  

 

La data de 18.12.2018 a fost încheiat Contractul nr. 20110 având ca obiect delegarea prin 

concesiune a serviciului de operare și administrare a Centrului de Management Integrat al 

Deșeurilor CMID Bârcea Mare, județul Hunedoara, între U.A.T. Județul Hunedoara (Delegatar) și 

S.C. SUPERCOM S.A. (Delegat). În cadrul contractului sunt prevăzute tarifele pe care Delegatul 

are dreptul să le aplice pentru fiecare dintre activitățile de gestionare a deșeurilor municipale în 

cadrul CMID, respectiv pentru sortare, tratare mecano-biologică și depozitare. Cantitățile de 

deșeuri intrate la CMID, pe baza cărora au fost fundamentate tarifele în cadrul contractului, au 

fost stabilite avându-se în vedere informațiile de la nivelul anilor 2020 și 2021. 

Prin Hotărârea nr. 238/22.12.2020 s-a aprobat modificarea tarifelor la C.M.I.D Bârcea 

Mare, județul Hunedoara și s-a încheiat actul adițional nr.3 la contractul nr. 20110/2018 de 

delegare prin concesiune a Serviciului de operare și administrare a Centrului de Management 

Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare, județul Hunedoara  după cum urmează: 

- tarif depozitare: 67,93 lei/tonă, + tva,  respectiv 147,93 lei/tonă cu includerea taxei 

pentru economia circulară în valoare de 80 lei/tonă; 

- tarif sortare: 61,23 lei/tonă, + tva 

- tarif tratare mecano-biologică: 35,37 lei/tonă + tva. 

Prin adresa nr. 9505/14.04.2022, înregistrată la sediul Consiliului Județean Hunedoara cu 

nr.7456/15.04.2022, S.C. SUPERCOM S.A. a înaintat U.A.T. Județul Hunedoara solictitarea 

privind modificarea tarifelor amintite mai sus, având ca principale motive creșterile cu: 

- Costurile cu combustibilului, 

- Costul cu energia electrică, 

- Costurile cu piesele de schimb și reparații, 

- Cheltuielile cu munca vie, 

- Cheltuieli cu taxe și licențe.  

Tot prin adresa nr. 9505/14.04.2022, SC SUPERCOM SA a precizat că temeiul legal 

privind modificarea este conferit de: 

art.25. din Legea 101/2006 republicată ”Finanţarea cheltuielilor de funcţionare, reabilitare 

şi dezvoltare a serviciului de salubrizare şi a cheltuielilor de investiţii pentru realizarea 

infrastructurii aferente acestuia se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind finanţele 

publice locale, în ceea ce priveşte iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor 



publice, a principiilor prevăzute la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, republicată, precum şi a 

următoarelor principii: 

  a) recuperarea integrală de către operatori, prin tarife, taxe speciale sau, după caz, 

subvenţii de la bugetul local, a costurilor de operare şi a investiţiilor pentru înfiinţarea, reabilitarea 

şi dezvoltarea sistemelor de salubrizare; 

  b) menţinerea echilibrului contractual....” 

art.26. din Legea 101/2006 republicată, litera (8) ”Structura şi nivelul tarifelor şi taxelor 

speciale vor fi stabilite astfel încât: 

a) să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare;” 

Potrivit art.12 alin (1) din OG nr.2/2021 privind depozitarea deşeurilor. ”Costurile aferente 

activităţii de depozitare se suportă de către producători şi deţinătorii de deşeuri” . 

Articolul 15, litera b) din Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului 

de salubrizare a localităţilor ”(1) Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare pot 

fi modificate în următoarele situaţii:..... 

b) pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităţilor ori 

la modificarea condiţiilor de prestare a activităţii, care determină modificarea costurilor cu o 

influenţă mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv;” 

Articolul 6 lit.c) și d) din Contractul nr. 20110/18.12.2018 

”Delegatul are următoarele drepturi : 

 c) să solicite ajustarea Tarifului în raport cu evoluția parametrului de ajustare; 

 d) să propună modificarea Tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă 

a echilibrului contractual”. 

Având în vedere solicitarea S.C. SUPERCOM S.A., prin Referatul nr. 10114/24.05.2022 

aprobat de către conducerea Consiliului Județean Hunedoara, a fost constituit Grupul de lucru în 

vederea analizării tarifelor propuse de S.C. SUPERCOM S.A.  

În urma analizei ultimelor fișe de fundamentare și memorii tehnico-economice justificative 

aferente tarifelor pentru CMID Bârcea Mare, propuse de S.C. SUPERCOM S.A. pentru anul 

2022, s-au constatat următoarele: 

 - tarifele propuse pentru anul 2022 au fost fundamentate de operatorul S.C. SUPERCOM 

S.A. în baza prevederilor : 

• Ordinului ANRSC nr.109/2007 privind aprobarea normelor metodologice de 

stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice 

serviciului de salubrizare a localităților,  

• O.U.G. nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind 

regimul deșeurilor, a Legii nr. 259/2005 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a OUG nr.196/2005 privind 

Fondul pentru mediu,  



• Legii nr. 384/2013 privind aprobarea OG nr. 31/2013 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind 

Fondul pentru mediu, 

• Contractului nr. 20110/2018 având ca obiect Delegarea prin concesiune a 

serviciului de operare și administrare a Centrului de Management Integrat al 

Deșeurilor Bârcea Mare, județul Hunedoara; 

• Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006 cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

• Ordonanţa nr. 2 din 11 august 2021 privind depozitarea deşeurilor; 

      - la fundamentarea tarifelor propuse pentru anul 2022 operatorul S.C. SUPERCOM S.A.  

a avut în vedere cantitățile de deșeuri generate, colectate, sortate, tratate și depozitate aferente 

fiecărei zone de colectare din județ, actualizate pentru anul 2022 de către ADI S.I.G.D. 

Hunedoara, în baza datelor statistice privind populația rezidentă a județului Hunedoara, a 

indicelui de generare a deșeurilor din Planul Național de Gestionare a Deșeurilor 2018, cu 

respectarea indicatorilor de performanță și a țintelor impuse de OUG nr. 74/2018; 

 - la fundamentarea tarifelor de sortare și tratare mecano-biologică propuse pentru anul 

2022, operatorul S.C. SUPERCOM S.A. a introdus  veniturile realizate din valorificarea deșeurilor 

reciclabile; 

 - la fundamentarea tarifelor de sortare și tratare mecano-biologică propuse pentru anul 

2022, operatorul S.C. SUPERCOM S.A. a ținut cont de observațiile Grupului de lucru din cadrul 

Consiliului Județean Hunedoara. 

 - tariful de depozitare cuprinde valoarea aferentă garanției financiare de mediu, conform 

prevederilor Ordonanței 2/2021 privind depozitarea deșeurilor. 

Prin Ordonanța nr.2 /2021 privind depozitarea deșeurilor, art.12 se prevăd că: 

(1) Costurile aferente activităţii de depozitare se suportă de către producători şi deţinătorii 

de deşeuri. 

(2) Autorităţile administraţiei publice locale iau măsuri ca atât costurile prevăzute pentru 

construirea şi exploatarea unui depozit de deşeuri municipale, costurile estimate pentru 

închiderea şi monitorizarea postînchidere a depozitului, respectiv costurile pentru fondul de 

închidere, precum şi garanţia financiară de mediu să fie acoperite de tariful practicat de operator 

pentru depozitarea fiecărui tip de deşeu în acel depozit. 

În conformitate cu art.15 , pct.1, lit.b) din Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea 

Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice 

serviciului de salubrizare a localităţilor ” b) pentru cazurile care conduc la modificarea structurală 

a costurilor sau a cantităţilor ori la modificarea condiţiilor de prestare a activităţii, care determină 

modificarea costurilor cu o influenţă mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv”, se 

constată faptul că există creșteri cu o influență mai mare de 5 %, pe o perioadă mai mare de 3 

luni consecutive, astfel: 



- Cheltuielile cu combustibil și lubrefianți; la nivelul anului 2020 costul cu motorina/benzina a 

fost de aproximativ 5 lei / litru, iar la nivelului anului 2022 costul cu motorina/benzina este de 

aproximativ 8 lei rezultând: 

- La depozitare valoarea de 541.101 lei, ceea ce reprezintă o creștere totală a 

costurilor cu combustibilul de 58.02%. 

- La sortare valoarea de 138.153 lei, ceea ce reprezintă o creștere totală a costurilor 

cu combustibilul de 64 %. 

- La tratarea mecano-biologică valoarea de 523.980 lei, ceea ce reprezintă o 

creștere totală a costurilor cu combustibilul de 107,19 %. 

- Cheltuielile materiale au crescut la nivelul anului 2022, comparativ cu anul 2020, astfel:  

- La depozitare, de la valoarea de 894.204,25 lei, la valoarea de 1.100.971,76 lei, 

ceea ce reprezintă o creștere totală de 23.12%. 

- La sortare, de la valoarea de 467.718,10 lei, la valoarea este de 519.559,06 lei, 

ceea ce reprezintă o creștere totală de 11,08%. 

- La tratarea mecano-biologică, de la valoarea 2.151.340,23 lei la valoarea de 

3.858.834,28 lei, ceea ce reprezintă o creștere totală de 79,36%.  

- Cheltuielile cu munca vie au crescut la nivelul anului 2022, comparativ cu anul 2020, astfel: 

- La depozitare de la valoarea de 296.969,06 lei, la valoarea de 521.510,17 lei, ceea 

ce reprezintă o creștere totală de 75.61%. 

- La sortare, de la valoarea de 890.211,87 lei, la valoarea de 1.132.579,43 lei, ceea 

ce reprezintă o creștere totală de 27,22%. 

- La tratarea mecano-biologică, de la valoarea de 771.888,17 lei, la valoarea de 

1.390.883,38 lei, ceea ce reprezintă o creștere totală de 80,19%.  

- Cheltuielile cu taxe și licențe au crescut la nivelul anului 2022, comparativ cu anul 2020, 

astfel: 

- La depozitare, de la valoarea de 26.528,76 lei la valoarea de 27.309,76 lei, ceea 

ce reprezintă o creștere totală de 2,94%. 

- La sortare, de la valoarea de 29.235,90 lei la valoarea de 40.511,90 lei, ceea ce 

reprezintă o creștere totală de 38,56%. 

- La tratarea mecano-biologică, de la valoarea de 121.549,33 lei la valoarea de 

138.098,33 lei, ceea ce reprezintă o creștere totală de 13,61%.  

Ținând cont de prevederile Ordonanței nr.2 /2021 privind depozitarea deșeurilor, operatorul SC 

SUPERCOM SA a inclus în tariful cu depozitarea deșeurilor și valoarea aferentă garanției 

financiare de mediu, precum și costurile pentru închiderea şi monitorizarea postînchidere a 

depozitului, respectiv costurile pentru fondul de închidere. Astfel, la fișa de fundamentare la 

depozitare provizionul pentru închiderea și monitorizarea post-închidere a celulei 1 și garanția 

financiară de mediu a crescut de la valoarea de 2.269.010 lei aferentă anului 2020, la valoarea 

de 3.234.241,04 lei, ceea ce reprezintă o creștere de 42,53 %. 



  

 În baza analizei efectuate de către Grupul de lucru constituit la nivelul Consiliului Județean 

Hunedoara s-a elaborat Raportul de analiză privind modificarea tarifelor, din care rezultă 

tarifele aferente CMID Bârcea Mare pentru anul 2022, după cum urmează: 

- tarif depozitare: 219,95 lei/tonă inclusiv TVA,  ; 

-  tarif sortare: 107,67 lei/tonă  inclusiv TVA; 

- tarif tratare mecano-biologică: 65,68 lei/tonă inclusiv TVA 

 

Având în vedere cele relatate în prezentul, în vederea implementării Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.2/2021 şi menţinerii echilibrului contractual determinat în principal de 

creșterea cheltuielilor materiale (combustibil, energia electrică, piese de schimb) și creșterea 

cheltuielilor cu munca vie, propunem elaborarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea 

modificării tarifelor la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor CMID Bârcea Mare județul 

Hunedoara și a încheierea unui act adițional la contractul nr.20110/2018 de delegare prin 

concesiune a Serviciului de operare și administrare a Centrului de Management Integrat al 

Deșeurilor CMID Bârcea Mare, județul Hunedoara. 

 

 

Direcția Dezvoltare Locală 

Director executiv, 

Ciprian Răchită 

 

 

 

Biroul de management al sistemului integrat al deşeurilor 

Mitriţă Eugen 

Stancovici Diana  

Andrășescu Luciana 

 

                                                                                                                                                            

   

 

 

 

 



  

ANEXA  nr. 1 

la Proiectul de hotărârea nr. ___/2022 

 

 

 

Tariful aplicat de delegat pentru activitățile desfășurate la Centrul de Management 

Integrat al Deșeurilor CMID Bârcea Mare, județul Hunedoara începând cu data de 

………………: 

 

 

a) pentru activitatea de sortare: 107,67 lei/tonă  inclusiv TVA; 

b) pentru activitatea de tratare mecano-biologică: 65,68 lei/tonă inclusiv TVA; 

c) pentru activitatea de depozitare: 219,95 lei/tonă inclusiv TVA. Acest tarif include 

taxapentru economia circulară în valoare de 80 lei/tonă și garanția financiară de mediu. 

 

 

 

                                                                                              AVIZAT: 

     PREŞEDINTE,        SECRETAR GENERAL  AL JUDEŢULUI, 

NISTOR Laurențiu                           DAN Daniel 

 

 

Direcția Dezvoltare Locală 

Director executiv, 

Ciprian Răchită 

 

 

 

                                                                                              Biroul de management al  

                                                                                         sistemului integrat al deşeurilor 

                                                                   Eugen Mitriţă 

                                                                  Stancovici Diana 

                                                         Andrășescu Luciana 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA  nr. 2 

la Proiectul de hotărârea nr. _________/2022 

 

Act adițional 

 la contractul nr.20110/18.12.2018  

de delegare prin concesiune a serviciului de operare și administrare 

 a Centrului de  Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare,județul Hunedoara 

 

Prezenta anexă conţine _______  file 

 

 

 

                                                                                              AVIZAT: 

       PREŞEDINTE,        SECRETAR GENERAL  AL JUDEŢULUI, 

  NISTOR Laurențiu                           DAN Daniel 

 

 

Direcția Dezvoltare Locală 

Director executiv, 

Ciprian Răchită 

 

 

 

 

 

                                                                                              Biroul de management al  

                                                                                         sistemului integrat al deşeurilor 

                                                             Eugen Mitriţă 

                                                                       Stancovici Diana 

                                                      Andrășescu Luciana 

 

 

 

 

 



 

ACT ADITIONAL NR. 4    

LA CONTRACTUL  Nr. 20110/28.12.2018 

 

Părțile contractante: 

1. U.A.T.Județul Hunedoara, cu sediul în strada 1 Decembrie 1918, nr. 28, municipiul 

Deva, jud. Hunedoara, Romania, telefon: 0254/211350, fax: 0254/226200, cod fiscal 

4374474, reprezentata prin Laurențiu NISTOR, avand funcția de Președinte al Consiliului 

Județean Hunedoara, în calitate de Delegatar, pe de o parte, 

           si 

S.C. SUPERCOM S.A. cu sediul  în București, strada Gherghiței,  nr.23 C. Sector 2, cod 

poștal 022512, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu numărul J40/10046/1993, 

cod unic de înregistrare RO 3884955, cont nr.RO08PIRB4216709174001000 deschis la 

Pireus Bank, reprezentată de Ciuclea Ilie Ionel având funcția de Președinte Administrator-

unic, în calitate de Delegat, pe de altă parte. 

 

Având în vedere prevederile următoarelor documente: 

1. Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.328/2018 privind aprobarea atribuirii și 

încheierii contractului de delegare prin concesiune a serviciului de operare și administrare 

a Centrului de  Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare,județul Hunedoara; 

2. Hotarârea Consiliului Județean Hunedoara nr. ........./2022 privind încheierea unui act 

adițional la contractul nr. 20110/18.12.2018 de delegare prin concesiune a serviciului de 

operare și administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare, 

județul Hunedoara 

 

Au convenit de comun acord încheierea prezentului act adițional la contractul nr. 

20110/18.12.2018 de delegare prin concesiune a serviciului de operare și administrare a 

Centrului de Management Integrat al Deșeurilor CMID  Bârcea Mare județul Hunedoara, după 

cum urmează: 

1. Art.10, alin. (3) se modifică  și va avea următorul conținut : 

,, (3) Începând cu data de ……….tariful aplicat de delegat  este următorul : 

a) pentru activitatea de sortare: 107,67lei/tonă  inclusiv TVA;; 

b) pentru activitatea de tratare mecano-biologică: 65,68 lei/tonă inclusiv TVA; 

c) pentru activitatea de depozitare: 219,95 lei/tonă inclusiv TVA,  cu includerea taxei 

pentru economia circulară în valoare de 80 lei/tonă.  ” 

 

      2.Toate celelalte prevederi contractuale ramân neschimbate. 

3.Prezentul act adițional s-a încheiat in 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte 

contractuală. 



Autoritatea contractantă, Prestator, 

U.A.T. JUDEŢUL HUNEDOARA, 

 

PREȘEDINTE, 

Laurențiu NISTOR 

 

 

Direcția Programe, Prognoze, Buget, Finanțe 

Director executiv, 

Daniela Ioana Dan                                                                                       

 

 

Şef Serviciu juridic - contencios şi 

relații cu consiliile locale, 

Mariana Daniela Bîrsoan 

 

 

Direcția Director executiv, 

Dezvoltare Locală 

Ciprian Răchită 

 

 

Biroul de management al  

sistemului integrat al deşeurilor, 

 

S.C. SUPERCOM S.A. 

 

PREŞEDINTE ADMINISTRATOR-UNIC, 

CIUCLEA Ilie Ionel 

 

 

 

Director economic, 

Marian Balteș 

  Corui Cristian  

  Mitriţă Eugen  

          Stancovici Diana 

                 Andrășescu Luciana 

          Sava Alexandra 

   

 


