
 

 

 

 

 

DECIZIE 

Proiect 

 

Nr.____         din 29.03.2019 

 

Cu privire la modificarea Deciziei Nr.08/17 din 07 decembrie 2018 

 

 

În conformitate cu Legea 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală 

art.14; 

Avizul comisiei Economică, Financiară Drept și Disciplină; 

Consiliul comunei Cărpineni a DECIS: 

 

Se aprobă pe teritoriul comunei Cărpineni tariful pentru evacuarea gunoiului 

menajer după cum urmează: 

 

1. Tarif pentru evacuarea gunoiului menajer de la persoane fizice cu 

cantitatea maximală la o evacuare 0,12 m3 şi ritmicitatea o dată la 

două săptămîni – 23 lei lunar pentru o gospodărie/punct de colectare.  

 

2. Tarif pentru evacuarea gunoiului menajer, de la persoane juridice, cu 

ritmicitatea o dată la două săptămîni în dependenţă de volumul 

acestuia şi anume: 

2.1. Pînă la 2 m3 – 150 lei/lună. 

2.2. Fiecare 1m3 supra normă – 50 lei; 

 

3. Tarif pentru evacuarea gunoiului menajer de la instituţii publice, cu 

ritmicitatea o dată la două săptămîni: 

3.1. Pînă la 3 m3 – 400 lei/lună 

3.2. Fiecare 1 m3 supra normă – 50 lei. 

 

 

 

 

Președintele ședinței  

 

Contrasemnează 

Secretarul consiliului comunei Cărpineni    Victor Decuseară 

 

 



Calculul  tarifului 

pentru  furnizarea  serviciului  de  evacuare şi depozitare a gunoiului  

menajer de la persoane fizice şi juridice în cadrul Serviciului de Colectare 

transport şi depozitare a deşeurilor menajere din satele Voinescu- Mingir- 

Cărpineni- Negrea-Sofia- Bălceana 

 

Indicii de bază pentru calcularea tarifului: 

1. Ritmicitatea evacuării gunoiului – o dată la două săptămîni. 

2. Numărul de vizite la un consumator pe perioada unui an - 26  

3. Numărul de puncte de colectare a gunoiului deservite în timpul unui  

schimb/zi – 150. 

4. Numărul de contracte cu personae fizice – 750 (150 – sat. Negrea şi Sofia, 

150 – sat. Mingir şi Voinescu, 450 – sat. Cărpineni). 

5. Cantitatea maximală de gunoi menajer evacuat la o vizită de la un punc de 

colectare pentru persoane fizice – 0,12 m3. 

 

A. Determinarea cheltuielilor  

1. Cheltuieli materiale 

1. Combustibil şi lubrifianţi: 

 

a. Consum în timpul deplasării pe  ruta depozit  localitate, tur - retur:  

Distanţa de deplasare 

depozit – sat. Negrea şi Sofia – 12x2 = 24 km,  

depozit – sat. Mingir şi Voinescu – 12x2 = 24 km, 

depozit – sat. Cărpineni – 6 x 2 = 12 km. 

distanţa parcursă pe perioada unui an – (26 x 24) + (26 x 24) + (78 x 12) = 2184 

km  

Consum de motorină - 2184 km x 0,208 x  = 454,27 litri motorină. 

 

b. Colectarea gunoiului menajer în localitate cu deplasare de la un 

punct de colectare la altul, cu staţionări frecvente - 750 (puncte de 

colectare) x 0,090 x 26 = 1755 km. 

Consum de motorină în timpul deplasării de la un punc de colectare la altul – 1755 

km x0,208 x 1,2  = 438,05 litri motorină.  

Consum de motorină în timpul staţionărilor, încărcării şi compactării gunoiului – 2 

ore pe schimb x 130 de schimburi de lucru pe an x (0,07/0,85) x 100 kwt =  

2141,18 litri.  

 

c. Ulei tehnic la ardere 0,3gr/(kBt oră) x 100 x 8x130/(1000 x0,85) = 

36,70 litri. 

 

d. Costul motorinei – (454,27+438,05+2141,18) x 16,75 lei/litru = 

50811,12 lei. 

 

e. Costul uleiului tehnic – 36,70 x 50 lei/litru = 1835,00 lei. 

 

f. Costul total motorină şi ulei tehnic pentru un schimb – 434,59 lei. 



Costul anual a combustibilului şi lubrifianţilor pentru 130 de vizite (schimburi) de 

evacuare a gunoiului – 50811,12+1835,00 = 52646,12 lei 

 

2. Cheltuieli de întreţinere curentă 

2.1.  Deservire tehnică curentă – 0,00 lei pe an.  

2.2.  Impozite şi alte plăţi obligatorii: 

a. Asigurarea răspunderii civile  - 2481,84 lei 

b. Revizia tehnică                        - 300 lei 

c. Fondul rutier                            - 4500 lei 

Total                                         - 7281,84 lei 

 

2. Întreţinerea depozitului de gunoi menajer şi drumurilor de acces la depozit 

1. Deplasarea şi nivelarea gunoiului menajer, întreţinerea drumului de 

acces la depozit cu autogreiderul – 6 schimuri pe an x 280 x 8) = 

13440,00 lei  
 

3. Cheltuieli cu personalul              

1. Salarizarea angajaţilor cu categoria de salarizare III-V – 3 persoane                

Conducător autospecială – 1 persoană – 46 x 8 = 368 lei 

 Muncitori cat III – 2 persoane – 34 x 8 x 2 = 544 lei 

Total – 912 lei pentru un schimb. 

Total pentru un an – 118560,00 lei. 

 

2. Asigurăre socială şi medicăle  plătite de angajator – 118560,00 x 

0.225 = 26676,00 lei 

Total cheltuieli salariale pentru un an –  145236,00 lei 

Total cheltuieli directe – 218603,96 

 

4. Cheltuieli de regie  (cheltuieli pentru adăpost, pază, evidenţă contabilă, 

bunuri de mică valoare, administrare) 

1. 10% din cheltuielile directe – 218603,96 x 0,1 = 21860,39 

Total – 240464,35 

 

5. Profit rezonabil 

1. 6% din cheltuieli – 240464,35 x 0,06 = 14427,86 

 

Total – 254892,21 

 

 

                                                                   254892,21 

                    TC (tariful calculat)=   ----------------------------   = 28,32 lei pe lună 

                                                                     12 x 750 

 

 

Propun spre aprobare:  



4. Tarif pentru evacuarea gunoiului menajer de la persoane fizice cu 

cantitatea maximală la o evacuare 0,12 m3 şi ritmicitatea o dată la 

două săptămîni – 23 lei lunar pentru o gospodărie/punct de colectare.  

 

5. Tarif pentru evacuarea gunoiului menajer, de la persoane juridice, cu 

ritmicitatea o dată la două săptămîni în dependenţă de volumul 

acestuia şi anume: 

5.1.  Pînă la 2 m3 – 150 lei/lună. 

5.2.  Fiecare 1m3 supra normă – 50 lei; 

 

6. Tarif pentru evacuarea gunoiului menajer de la instituţii publice, cu 

ritmicitatea o dată la două săptămîni: 

6.1.  Pînă la 3 m3 – 400 lei/lună 

6.2.  Fiecare 1 m3 supra normă – 50 lei. 

 

 

      Directorul Întreprinderii Municipale  

      CĂRPINENI SERVICII                                                           Gheorghe  Bostan 

 


