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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CACICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea ajustării tarifului aplicat pentru activitatea de colectare, transport, sortare şi valorificare a deşeurilor municipale - fracţie umedă, prestată de către 

S.C. ROTMAC – ECO SRL şi încheierea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de prestări servicii nr. 864/119 din 1.02.2022  
 

 Consiliul local al comunei Cacica, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare prezentat de domnul primar, înregistrat cu nr. 7227 din 15.09.2022; 
- Adresa nr. 1254 din 14.09.2022 a S.C. ROTMAC ECO S.R.L. 
- Raportul compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 7243 din 15.09.2022; 
- Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 
gospodărie comunală protecţia mediului şi turism, înregistrat cu nr. 7300 din 19.09.2022; 
 În conformitate cu: 
- prevederile art. 8 alin. (1) şi alin. (3) lit. k), art. 9 alin. (2) lit. d) şi art. 43 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile art. 6 alin. (1) lit. l) şi  art. 26 alin. (5) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
- prevederile  Ordinului președintelui ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciilor de salubrizare, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului președintelui ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice 
serviciului de salubrizare a localităţilor; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 201 din 30 august 2022 privind aprobarea ajustării tarifului aplicat pentru activitatea de depozitare prestată de către Asocierea S.C. 
FLORCONSTRUCT S.R.L., S.C. FRITEHNIC S.R.L., S.C. RITMIC COM S.R.L şi încheierea Actului adiţional nr. 5 la Contractul nr. 8733/10 din 7.08.2019 de delegare prin 
concesiune a gestiunii activităţii de administrare a Depozitului de deşeuri, administrarea Staţiei de sortare şi administrarea Centrului public de colectare din cadrul CMID Moara, 
componentă a Serviciului de salubrizare al judeţului Suceava; 
 - Hotărârea Consiliului Local Cacica nr. 7 din 26 ianuarie 2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Cacica nr. 65 din 13 septembrie 2019 privind aprobarea de achiziţie 
directă de servicii şi atribuirea contractului de delegare gestiune a activităţii de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare – fracţie 
uscată şi fracţie umedă, 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 Cacica, judeţul Suceava; 
 În temeiul art. 129 alin. (2) şi alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. (1) Se aprobă ajustarea tarifului aplicat pentru activitatea de colectare, transport, sortare şi valorificare a deşeurilor municipale - fracţie umedă, prestată de 
către S.C. ROTMAC – ECO SRL în cadrul  Contractului de prestări servicii nr. 864/119 din 1.02.2022, de la 460,01 lei/tonă, la care se adaugă TVA, la 469,04 lei/tonă, la care 
se adaugă TVA, conform Fişei de fundamentare a tarifului prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Tariful aplicat pentru activitatea de colectare, transport, sortare şi valorificare a deşeurilor municipale - fracţie umedă va intra în vigoare la data de 1.09.2022. 
 Art. 2. Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 2 la Contractului de prestări servicii nr. 864/119 din 1.02.2022 pentru activitatea de colectare separată şi 
transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare – fracţie uscată şi fracţie umedă, 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 Cacica, conform Anexei nr. 2, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3. Se împuterniceşte domnul Petru Todosi, primarul comunei Cacica, să semneze în numele şi pe seama comunei Cacica Actul adiţional prevăzut la art. 2. 
 Art. 4. Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cacica va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava, primarului comunei Cacica şi persoanelor interesate şi se aduce la cunoștință 
publică prin afișarea la sediul primăriei şi pe site-ul www.comuna-cacica.ro. 

 
   

                               Preşedinte de şedinţă, 
                                        Consilier, 
                                 Ioan ANDRONIC    
                                                                                             Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                           Secretar general al comunei Cacica, 
                                                                                                Georgeta-Graţiela VOLANSCHI 
 
Cacica, 27 septembrie 2022 
Nr. 61 
        
                                                                                       Vizat CFP: 
                                                                                        Consilier,  
                                                                               Floricica-Lucia Sahlean 


