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Sistem de Management Integrat al Deșeurilor 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL CLUJ 

A.D.I. ECO-METROPOLITAN CLUJ 

 

H O T Ă R Â R E A   N R. 6 

din 17.11.2022 

privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile prestate de Supercom S.A. în baza 

Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a 

deşeurilor în Județul Cluj nr. 776/02.12.2020 şi aprobarea încheierii actului adiţional nr. 2 

la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a 

deşeurilor în Județul Cluj nr. 776/02.12.2020  

 

 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj;  

Având în vedere: 

- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și 

completările ulterioare 

- prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților cu modificările și 

completările ulterioare 

- Nota de fundamentare nr. 1222/03.10.2022 a aparatului tehnic ADI ECO-METROPOLITAN 

CLUJ privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile prestate de Supercom S.A. în baza 

Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a 

deşeurilor în Județul Cluj nr. 776/02.12.2020 şi aprobarea încheierii actului adiţional nr. 2 la 

Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a 

deşeurilor în Județul Cluj nr. 776/02.12.2020  

 

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) lit. b) din Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea tarifelor pentru serviciile prestate de Supercom S.A. în baza 

Contractului  de delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a 

deşeurilor în Județul Cluj nr. 776/02.12.2020, după cum urmează: 

 

a) Tarife Tranzitorii: 

 

i. Tarif tranzitoriu pentru colectarea deșeurilor reciclabile de la populația din mediul 

urban – TTurec = 1.018,70 lei/tonă fără TVA;  

ii. Tarif tranzitoriu pentru colectarea deșeurilor reziduale și biodegradabile de la 

populația din mediul urban – TTurez = 801,41 lei/tonă fără TVA;  



 

 

400124, Cluj - Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108 
Tel. + 40 364 883 063;     Fax:  + 40 364 883 059 
Mobil: + 40 770 827 766 
E-mail office@ecometropolitancluj.ro www.ecometropolitancluj.ro;  
Cont: RO74BRDE130SV50014631300; C.I.F. 25964150 

 

Sistem de Management Integrat al Deșeurilor 

iii. Tarif tranzitoriu pentru colectarea deșeurilor reciclabile de la populația din mediul 

rural – TTrrec = 1.541,70 lei/tonă fără TVA;  

iv. Tarif tranzitoriu pentru colectarea deșeurilor reziduale și biodegradabile de la 

populația din mediul rural - TTrrez = 934,77 lei/tonă fără TVA;  

v. Tarif tranzitoriu pentru colectarea deșeurilor reciclabile similare (inclusiv de la 

administratorii de piețe)- TToprec = 866,03 lei/tonă fără TVA;  

vi. Tarif tranzitoriu pentru colectarea deșeurilor reziduale și biodegradabile similare 

(inclusiv de la administratorii de piețe) – TToprez = 725,26 lei/tonă fără TVA; 

vii. Tarif tranzitoriu pentru colectarea deșeurilor menajere periculoase la solicitare - TTperic 

=  912,73 lei/tonă fără TVA; 

viii. Tarif tranzitoriu pentru colectarea deșeurilor voluminoase la solicitare - TTvolum = 

439,74 lei/tonă fără TVA; 

ix. Tarif tranzitoriu pentru colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor de 

construcții-demolări la solicitare – TTC-D =  270,46 lei/tonă fără TVA; 

x. Tarif tranzitoriu pentru colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor de cadavre 

de animale de pe domeniul public Tcadanim = 24.675,38 lei/tonă ; 

xi. Tarif tranzitoriu pentru operarea și administrarea stațiilor de transfer - TTST = 421,06 

lei/tonă fără TVA; 

 

b) Tarife: 

 

i. Tarif pentru colectarea deșeurilor reciclabile de la populația din mediul urban – Turec 

= 724,20 lei/tonă fără TVA;  

ii. Tarif pentru colectarea deșeurilor reziduale și biodegradabile de la populația din mediul 

urban – Turez = 537,73 lei/tonă fără TVA;  

iii. Tarif pentru colectarea deșeurilor reciclabile de la populația din mediul rural – Trrec = 

1.181,82 lei/tonă fără TVA;  

iv. Tarif pentru colectarea deșeurilor reziduale și biodegradabile de la populația din mediul 

rural - Trrez = 648,04 lei/tonă fără TVA;  

v. Tarif pentru colectarea deșeurilor reciclabile similare (inclusiv de la administratorii de 

piețe)- Toprec = 589,14 lei/tonă fără TVA;  

vi. Tarif pentru colectarea deșeurilor reziduale și biodegradabile similare (inclusiv de la 

administratorii de piețe) – Toprez = 461,25 lei/tonă fără TVA; 

vii. Tarif pentru colectarea deșeurilor menajere periculoase la solicitare - Tperic = 639,55 

lei/tonă fără TVA; 

viii. Tarif pentru colectarea deșeurilor voluminoase la solicitare - Tvolum = 494,00 lei/tonă fără 

TVA; 

ix. Tarif pentru colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor de construcții-

demolări la solicitare – TC-D= 324,59 lei/tonă fără TVA; 

x. Tarif pentru colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor de cadavre de animale de 

pe domeniul public Tcadanim = 24.675,38 lei/tonă ; 
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xi. Tarif pentru operarea și administrarea stațiilor de transfer - TST = 174,98 lei/tonă fără 

TVA; 

xii.  

 

 

Art. 2. Se aprobă încheierea actului adiţional nr. 2 la Contractul  de delegare prin concesiune a 

gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor în Județul Cluj nr. 776/02.12.2020, în 

forma prevăzută în anexa prezentei hotărâri.  

 

Art. 3. Se împuterniceşte Preşedintele Asociaţiei, dl. Mînzat Marius Dorel, pentru semnarea 

actului adiţional nr. 2 la Contractul  de delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de 

colectare şi transport a deşeurilor în Județul Cluj nr. 776/02.12.2020, pentru Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj, în numele şi pe seama unităţilor 

administrativ-teritoriale membre care au calitatea de Delegatar pentru lotul 3. Preşedintele 

Asociaţiei îşi va putea substitui o altă persoană pentru semnarea actului adiţional în măsura în 

care din motive obiective nu va putea aduce la îndeplinire această atribuţie. 

 

Art. 4. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor Asociaţilor prin  afişare pe site-ul 

Asociaţiei.  

 

 

 


