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Privijid: modificarea tarifului de transport si depozitare deeuri municipale
(menalere nepericuloase) ce •va fi practicat de Soc. Rampa Rates S.R.L. Tecuci

•

Iniţiator: C ătălin Constantin Hurdubae , Primarul Municipiului Tecuci, jud.Galaţi;
Nurnăr de înregistrare şi data depunerii proiectului:
/
. 2017
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă CJ
în:data de
.
;
•
Având în vedere:
.
U5 /
- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată sub nr.
-. 20 1 7;
- raportul de specialitate întocmit de Direcia General Economic ă si Serviciul
Monitorizare Servicii Publice, înregistrat sub nr.
/
.- .20 1 7;
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate
nr.________
- adresa societ ăţii Rampa Rates SRL Tecuci rir. 5472 / 1 8. 12.201 7 , înregistrată la
UAT Municipiul Tecuci sub nr. 72105 / 1 8. 1 2.20 1 7;
- H.G. nr. 846 / 2017 pentru stabilirea salariului minim brut pe ţară garantat în plat ă
- art.8,alin.3, 1it.k), cap.II din Legea serviciilor publice nr. 51/2006, cu modific ările
ulterioare;
.
• :•
- art 36 alin2 lit c) si d) si alin 5 lit a) din Legea 215/2001 privind administra ţia
publică locală, republicată, cu modific ările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor
-art 45, alin 1 şi art 115 alinl, lit b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioaie,
HOT Ă R Ă Ş TE
Art 1 Se rnodifică tariful pentru transportul si depozitarea deseuiiloi municipale
(rnenajere nepericuloase) ce va fi practicat de societatea RAMPA RATES SRL Tecuci,
conform anexei nr 1 parte integiant ă din prezenta hot ărâre
Art 2 Tariful piev ăzut in anexa nr 1 va fi practicat începând cu data de 01 01 2018
Art.3 Orice prevedere optrar ă preentei s abrogă.
•
•
Ai t 4 Prezenta hot ărâre va fi adus ă la îndeplinire piin giija Pnrnarului rnnicipiu1ui
Tecuci
Art 5 Piezenla hotăiâie va fi comunicat ă celor interesati prin grija secretaiului
• municipiului Tecuci.
,
PREŞEDINTE DE ŞE
CÎMPANU TUDOR

Ă,

•

SECRETAR.
FOTACHE VUERICA

•
.••

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR

2 ( - 2017
EXPUNERE DE MOTIVE
Privind: modificarea tarifului de transport si depozitare deseuri inunicipale
(menajere nepericuloase) ce va fi practicat de Soc. Rampa Rates S.R.L. Tecuci

Ăvând în vedere prevederile H.G. nr.846 / 29 noiembrie 2017, prin care s-a
stabilit salariu de baz ă minim brut pe ţară garantat în plat ă la 1900 lei lunar, sum ă ce nu
include sporurile si alte a1aosuri;
•
Având în vedere modificarea pre ţului pentru activitatea de depozitare în
Depozitul Zonal pentru deeiiri nepericuloase Muchea, jud. Br ăila de la 48,36 lei/ to fără
T.V.A. la 60,75 lei fără T.V.A.;
Având în vedere prevederile art.8,alin.3, lit.k), cap.II din Legea serviciilor
publice nr. 5 1/2006, cu modific ările ulterioare;
Având în vedere prevederile art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.c, art.45 pct.2
lit.c din Legea 215 - Legea administraţiei publice Iocale;
considerăm că prezentul proiect întrunete cadrul legal pentru a fi dezb ătut si aprobat de
Consiliul Loeal Tecuci .
•
••

• ••

•

• •

• •

•PRI.MAR

CĂTĂLIN CONSTANTINHURDUBAE

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
DIRECŢIA GENERAL ECONOMICĂ
SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE
NR. t.:5 ZGi 2( 2. 2017

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind: modificarea tarifului de transport si depozitare deeuri municipale
(menajerenepericuloase) ce va fi practicat de Soc. Rampa Rates S.R.L. Tecuci
Trife1e pentru activit ăţile specifice serviciului de salubrizare inclusiv pen ţru
transportul si depozitarea deseurilor municipale nepericuloase pot fi modificate în cazurile
căre: conduc la .modificarea .structural ă a costurilor sau a cantit ăţilor ori la modificarea
condiţiilor de prestare a activit ăţii, care determin ă modificarea costurilor cu o infiuen ţă
mai mare de 5%, pe operioadă de 3 luni consecutiv. Conform prevederilor H.G. rir.846 /
29 noiembrie 20 1 7, începând cu 0 1 .0 1 .20 1 8 s-a aprobat creterea salariului de baz ă
• minim brut pe ţară garantatîn plat ă, de la 1450 lei lunar la 1900 lei lunar. Prin adresa nr.
3457 / 1 5. 12.2017, soc. Tracon Br ăila, administratorul Depozitului Zonal de deeuri
nepericuloase Muchea jud. Br ăila, întiinţează soc. Rampa Rates SRL Tecuci- operatorul
de transport al deeuri1or municipale nepericuloase de pe raza municipiului Tecuci - de
modificarea tarifului de depozitare de la 48,36 lei/ to f ără T.V.A. la 60,75 lei fără
• T.V.A., începând cu data de 01 .01.2018.
.
Întrucât atât salariile cât si tariful de depozitare sunt luate în calcul la
constituirea tarifului de transport si depozitare, conform Ordinului ANRSC nr. 109 / 2007,
rice crestere a acestor elemente peste 5% conduc la necesitatea modific ării acestui tarif.
Noul tarif va intra în vigoare începând cu data de 01.01.2018.
Având în vedere prevederile art 8,alin 3, lit k) din Legea serviciilor publice nr.
5 1/206, cu modific ările ulterioare, sunt îndeplinite conditiile legale spre a fi supus
dezbaterii si aprob ării Consiliului Local Tecuci tariful mentionat în anexa nr. 1

Directia Genei al Econoniic ă
•••
Jonică Dascălu
.
.

•

vvi

LaHCLnr.

Anexa nr. 1
/

Mociificarea tarifului de transport si depozitare deseuri municipale( menajere
nepericuloase) ce va fi practicat de Soc. Rampa Rates S.R.L. Tecuci
Incepând cu data de 01.01.2018
-

Nr.
crt.

Denuinirea srviciu1ui

1

Transport + Depozitare deseuri
municipale
(menajere nepericuloase)

U.M.

Tarif
existent
(fără_TVA)

Tarif propus
(fără TVA)

Tarif aprobat
(fără TVA)

Lei/to

137,88 lei/to

159,28 lei/to

159,28 lei/to

-

S.M.S.P.
Daniel Cristi Chiţu
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S C RAMPARATESS R LTECUCI
CUI:R031434042
J17/382/2013
Str. 1 Decembrie 1918 Nr 146C Tecuci jud Galati
TEL: 0372 959 393
E-mail: ramparates@municipiultecuci.ro

Nr
Zi

-

Nr. 5472 din 18.12.2017

Catre

TA

.

.

...

.

atentiad:uiuiPrimar,HurdubaeCatamCOflStafltifl

Societatea RAMPA RATES S.R.L. Tecuci, reprezentata prin domnui administrator Voinea
o solicita modificarea tarifului de transport deseuri municipale menajere si similare pentru a
acoperi cresterea tarifului la depozitare practicat de catre S.C. TRACON S.R.L. Braila

-

DeVozit

muchea precum si a cresterilor salariale survenite in urma negocierilor. La cele mentionate atasam
grila de salarizare negociata, informarea de la S.C. TRACON S.R.L.Braila

-

Depozit Muchea nr.

4457/15.12.2017 si inregistrata la societatea noastra cu nr. 5470/18.12.2017 precum si
propunerea modificarii tarifului transport depozitare practicat de catre RAMPA RATES S.R.L.
Tecuci.

Cu deosebit respect,

ADMINISTRATOR
VOINEA IONUT

*
..

CI
C(JO13

Str. Vapoare!or 21
810349 Braila Romania
+40 0239 611 588
f--400239 613929
of6ce@tracon.ro
ww,.tracon,ro
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SOCIETATU

RAîo4PARAT

Către,

S.RL

- •rECUCI

Nr

PRIM ĂRII 1 COLECTORI D.IN JUDEŢUL GALAŢI
PRIM ĂRII 1 COLECTORI DIN JUDEŢUL VASLUI
PRIMĂRII ! COLECTORI DIN JUDEŢ UL VRANCEA

În situaţia în care relaţiile noastre comerciale vor continua ş i în anul 2018 vă
facem cunoscut c ă tariful de depozitare, începând cu 01.01.2018 va fi de 60,75 leifto
fără TVA.
Am făcut prezentă comunicarea pentru a v ă bugeta corespunz ător seniciul de
salubrizare, iar decizia continu ă rii colaborănî vă aparţine dumneavoastră

şi

gestionarilor legali ai serviciului respectiv.

Cu stim ă , urări de bine şi La muli ani

Dl RECTQR
bheor

)NOMIC
IcAcĂ

Çà
-

TRACON S.R.L.

4.

Înregistrat la Registrul Comer ţului cu nr. J09131411991 CIJI R02266522

Capital social 34:000.000 RON

Nr. 5473/ 18.12.2017

PROCES-VERBAL
PRJ-VIND NEGOCIEREA SALARIILOR BRUFE
încheiat astăzi, 18.12.2017
in temeiul prevederilor OUG 82/2017 (pentru punerea in aplicare a OUG 79/2017) si a
dispoziţii1rart. 130 din Legea nr. 6212011,precum si intemeittH 846/2017
între:

Anajator Rampa Rates SRL, cu sediul social în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 146C,jud.
Galati reprezentatd ătre:
- D1. Grosu Constantin, reprezentant al UAT Municipiul Tecuci, asociat majoritar al Rampa
Rates SRL, numit prin HCL nr. 261 /15.12.2017
Si
- D1. Ionita Florian, reprezentant al Compania de Utilitati Publice Tecuci, asociat al Rampa
Rates SRL

şi Anaja, reprezentaţi de către.•
D-na Covrig Daniela Luminita, reprezentantul angaja ţilor aleşi în baza Procesului-Verbal din
data de 05.12.2017.

Obiect PV: negociere colectiva a salariilor brute, în contextul transferului CAS si CASS în
totalitate la salaria ţi si a modificarii salariului minim garantat
Şedinţa se declară deschisă.
Angajatorul pune la dispozi ţia reprezentanţilor angajaţilor următoarele:
- situaţia salariilor brute actuale si propunerea pentru salariile brute viitoare.
Persoanele mandatate pentru demararea negocierilor sunt urm ătoarele:
> Din partea angajatorului: dl. Grosu Constantin si dl. Ionita Florian
=> Din partea angaja ţilor:
Puncte de vedere ale p ărţilor:
= Din partea angajatorului: Se pronunta pentru modificarea sahriilor brute conform
grilei de salarizare propuse
=> Din partea angajaţilor: Se pronunta pentru modificarea salariilor brute conform
grilei dé.
propuse

CONCLUZII:
Partile au convenit la modificarea salariiilor brute conform grilei de salarizare anexate.
Rezumatul hotararilor:
De comun acord Comisiile de negociere au stabilit:

1.Modificarea salariilor brute conforin grilei de salarizare anexate prezentului proces verbal
2. Incetarea duratei negocierilor;
3. Transmiterea Grilei de Salarizare Departementului de Resurse Umane in vederea
intocmirii actelor aditionale de majorare a salariilor brute urmand sa se faca cunoscut si
angajatilor modificarile salariale.

Anajator
Grosu Constantin
Reprezentant UA T Miiiiiul Te ci

Ionita Florian
ReprezentaniadeUtilitati Publice Tecuci

Anaja ţ i
Covrig Daniela Lurninita
RepriTnt salariati

FUNDAMENTARE TARIF TRANSFER DESEU MENAJER

Calculul combustibilului consumat
Cantitate deseuri colectata estimata (1.229 to/luna)

Transportul lunar al celor 1.229 tone se face astfel:
- cu semiremorca proprie de capacitate 14,5 to = 40 curse/luna
- auto inchiriata = 30 curse/luna
Chelt.consum combustibil
-motorina
-cap tractor (40 curse/luna x 331 lei/cursa) = 13.240 lei
184 km x 45 1/ 1 OOkm consum x 4 lei/1 = 331 lei /cursa

-ifron (consum-7,51/h) x 4 h/zi= 301/zi
301/zi x 23 zile/luna x 4 lei/1 =
TOTAL MOTORINA
Chelt. salarii directe si contributii aferente
- 2 conducatori auto
- 1 conducator utilaj
- 2 operatori instalatie

2760 lei
16.000 lei
- 13.460 lei

S.C. RAMPA RATES S.R.LTECUCI
CUI: R031434042

J17138212013
Str. 1 Decembrie 1918, Nr.146C, Tecuci,jud.Galati
TEL:0372 959 393
E-mail:ramparates@municipiultecuci.ro

FUNDAMENTARE TARIF
TRANSPORT + DEPOZITARE
DESEURI MENAJERE NEPERICULOASE
C'anfifafi- 1ignri

à.Qfimnt5l = 1229 tti/hni

SPECIFICATIE

u/M

Programat

propus

(tona)

lunar lei

Lei/U.M.

Lei/U.M.

36,618
16,000
661
50
1,106
3,333
2,808
5,100

Combustibil si lubrefianti
Materii prirne si rnateriale consurnabile
Echipament de lucru si protectia muncii
Asigurare, rovineta
Reparatii
Amortizarea utilajelor si mijloacelor de transport
Redeventa
Cheltuieli cu protectia mediului
Alte servicii executate de terti ( pa.za)

7,560

2. Cheltuieli cu munca vie
- salarii
-contributia asiguratorie de munca 2,25%

13,460
13,164
296

3. Taxe Iicente
4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor

200
32,000

6. TOTAL CIIELTUIELI DIRECTE (1+2+3+4+5)
7. Cheltuieli indirecte 23,5 % (se aplica Ja total chelt. dir.)
A.Cheltuieli de exploatare ( 6+7)
B. CheJtuieli financiare:
I. Cheltuieli totale (A+B)
11. Profit/ Excedent 1%
IV.Venituri obtinute din activitatea de salubrizare ( +11 )
V. Carititatea prograrnata
.
VI. Tarif, exclusiv T.V.A. ( IVN)
19%
V1].T.V.A.
V11I. Tarif inclusiv T.V.A.

Tarif
aprobat

1.Cheltuieli materiale din care:

5, Chelt. depunere deseuri in rampa Braila (60,75 leiltona)

Tarif

74,662
1,229
156,940
36,881
193,821

tone
lei/tona
lei/tona

193,821
1,938
195,759
1,229.00

-

159.28
30.26
189.54

•

159.28
30.26

