
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNA BODESTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
P R O I E C T 

Nr.  98 din 23.11.2017 
 

Vizat pentru legalitate, 
Secretar, 

Jr. Bostan Ionel 
 
 

H O T A R A R E 
privind aprobarea tarifului pentru folosirea utilajelor mecanice din dotarea UAT Bodești din cadrul 
proiectului „Platforma de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere 

comuna Bodești, județul Neamț” 
 
 

 Consiliul local al comunei Bodești, județul Neamț; 
 Având în vedere: 
 - expunerea de motive nr. 7260 din 23.11.2017privind aprobarea Regulamentului pentru 
funcţionare a Platformei de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi şi a deşeurilor 
menajere în comuna Bodești, județul Neamț prezentată de Primarul comunei Bodești și raportul de 
specialitate nr. Nr. 7261 din 23.11.2017;  
  - H.G. nr. 1222/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând 40 de obiective de investiţii - 
platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere, precum şi a 
caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora,  
 În baza art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificăril şi 
completările ulterioare, 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “b” coroborat cu alin. (4) lit. “c”, respectiv ale 
art. 45 alin. (2) lit. ”c” şi art. 115 alin. (1) lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1. Aprobă tariful pentru folosirea utilajelor mecanice din dotarea comunei Bodești din 
cadrul proiectului „Platforma de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor 
menajere în comuna Bodești, județul Neamț”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Aprobă contractul-cadru de prestări servicii, ce se va încheia cu cetăţenii care 
doresc să beneficieze de activităţile Platformei de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi 
a deşeurilor menajere în comuna Ozun, jud. Covasna, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
 Art. 3. Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta. 
 Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 
Bodești și Compartiment gospodărire comunală. 
 
 
 

Inițiator, 
Primar, 

Ec. Marinel Barna 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
COMUNA BODESTI 
CONSILIUL LOCAL 

Anexa nr. 1  la Hotărârea Consiliului Local nr. ___________ 
 
 

Tarifele pentru folosirea utilajelor mecanice din dotarea comunei Bodești din cadrul 
proiectului „Platforma de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor 

menajere în comuna Bodești, județul Neamț” 
 
 
 
 1. Fișa de calcul pentru tractor cu remorcă 
Nr. 
crt. 

Indicator economic U/M Cantitate Preț unitar 
lei 

Total 
valoare 

Obs. 

1 Carburanți Lt./oră 4 5,3 21,20  
2 Cheltuieli cu salariile Persoană/oră 1 15 15  
3 Contribuții asupra 

salariului 
Persoană/oră 1 3,5 3,5  

4 Cheltuieli cu 
întreținerea 

Buc.  1 42 42  

Total cheltuieli directe    81,7  
5 Amortisment   1 20 20,3  
Total tarif  pe 1 oră    102  
 
 
2. Fișa de calcul pentru  încărcător frontal 
Nr. 
crt. 

Indicator economic U/M Cantitate Preț unitar 
lei 

Total 
valoare 

Obs. 

1 Carburanți Lt./oră 5 5,3 26,50  
2 Cheltuieli cu salariile Persoană/oră 1 15 15  
3 Contribuții asupra 

salariului 
Persoană/oră 1 3,5 3,5  

4 Cheltuieli cu 
întreținerea 

Buc.  1 42 42  

Total cheltuieli directe    87  
5 Amortisment   1 20 20  
Total tarif  pe 1 oră    107  
 
 
 

Inițiator, 
Primar, 

Ec. Marinel Barna 

Șef Birou, 
Pașcu Mioara 

Șef SVSU, 
(manager transport) 

 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
COMUNA BODESTI 
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Anexa nr. 2  la Hotărârea Consiliului Local nr. ___________ 
 

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 
                             
 PARTILE CONTRACTANTE 
 
Art.1 
  ____________________________, domiciliat în comuna Bodești, sat ____________________ , 
nr.________, identificat cu CNP ___________________, având CI seria ________ nr. 
__________ in calitate de CLIENT,  
          și 
U.A.T. Bodești, în calitate de PRESTATOR, reprezentat prin Consiliul Local Bodești, au convenit 
încheierea prezentului contract de prestări servicii. 
           
 OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
Art.2 Prestatorul prestează clientului următoarele servicii: 
2. 1. descarcă gunoiul pe Platformă sistematizat în şiruri şi răstoarnă periodic pentru aerare şi 
împiedicarea fermentaţiei anaerobe în urma căreia pot rezulta cantităţi importante de gaze cu 
efect de seră, în principal metan.  
2. 2. împrăştie periodic fracţia lichidă, provenită în principal din precipitaţii, colectată în bazinul de 
efluenţi, cu ajutorul remorcii cisternă vidanjă peste şirurile de gunoi, în vederea asigurării 
umidităţii necesare.  
2.3. inspectează gunoiul de grajd care este adus la Platformă de către client, înainte de a se 
permite descărcarea. Dacă gunoiul este curat, se autorizează descărcarea acestuia. În situaţia în 
care se observă că în gunoiul de grajd sunt amestecate accidental deşeuri menajere anorganice 
(metal, sticla, plastic)  se solicită gospodarului să le separe şi să le depoziteze în locurile special 
amenajate, în vederea preluării de către operatorul de salubritate. În situaţia în care separarea nu 
este posibilă, se respinge întregul transport.  
2.4 vidanjează/ transportă/ împrăștie fracţia lichidă provenită din fosele septice ale gospodăriilor, 
la cererea acestora. 
2.5. asigură încărcarea /transportul/ împrăștierea gunoiului de grajd provenit de la platformele ale 
gospodăriilor, la cererea acestora. 
2.6. asigură transportul gunoiului la/ de la Platformă, contracost, clienților care nu au utilaje 
proprii în acest sens.  
2.7. asigură în mod gratuit încărcarea și transportul gunoiului de grajd provenite de la platformele 
gospodăriilor la Platformă în cazul în care gunoiul de grajd este acordat cu titlu gratuit din partea 
gospodarului către UAT Bodești.  
2.8. emite un bon de transport care să ateste cantitatea de gunoi de grajd preluat la Platformă cu 
menționarea datei certe și a proprietarului gunoiului de grajd.  
2.9. verifică cantitățile de gunoi restituite în proporţie de 60% din cantitatea depozitată, și 
preluate de clienți cu mijloacele de transport proprii.  
2.10. la cererea clientului, contracost, tot în proporţie de 60% din cantitatea depozitată, asigură 
încărcarea/transportul și împrăștierea gunoiului de grajd pe câmp cu ajutorul utilajelor deținute de 
UAT Bodești. 
2.11. la cerere, contracost, pune la dispoziția cumpărătorului gunoiul de grajd depozitată pe 
platformă.   



2.12. asigură, în mod gratuit, fertilizarea zonelor verzi din cele șapte localități ale comunei, și a 
păşunilor comunale din surplusul de compost, care nu este solicitat de a fi restituit către client.   
2.13. ţine un registru de evidenţă al utilizatorilor platformei precum şi a cantităţilor de gunoi 
depozitat. 
       
 DURATA CONTRACTULUI 
Art.3. Durata prezentului contract este de 1 (un) an  cu începere de la ____________ pana la 
_____________. 
 
 PREŢUL CONTRACTULUI ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ 
Art. 4 
4.1. Preţul prestaţiei se calculează după cum urmează: 
a). dacă transportul gunoiului se face fie cu mijloacele proprii ale clienților, fie cu mijloacele 
deținute de UAT Bodești, provenite din gospodăriile situate pe raza UAT Bodești, nu se percepe 
taxă de depozitare.  
b). dacă transportul gunoiului se face fie cu mijloacele proprii ale clienților, fie cu mijloacele 
deținute de UAT Bodești, provenite de la gospodăriile persoanelor fizice/societăți cu personalitate 
juridică situate în afara razei UAT Bodești, se percepe taxă de depozitare de 10 lei/tonă/sezon de 
fermentație.  
c). dacă încărcarea /transportul /împrăștierea gunoiului, sau vidanjarea se prestează cu 
autoutilitarele asigurate prin proiect, se percepe tariful pentru folosirea utilajelor mecanice din 
dotarea UAT Bodești, stabilit de către Consiliul Local Bodești prin anexa nr.1 la HCL nr. 
____/2017, care va fi calculat pe fracțiuni de ore lucrate, confirmate de șoferul mecanic. 
4.2.  Preţul se va plăti în numerar la casieria Primăriei comunei Bodești /ordin de plată, eşalonat, 
astfel: 
 a). pentru cazurile prevăzute la art. 4.1.b) în termen de 2 zile lucrătoare după preluarea 
gunoiului de grajd, calculându-se taxele de Compartimentul gospodărire comunală  împreună cu 
managerul de transport din cadrul Primăriei comunei Bodești pe baza bonului de transport emis la 
intrare, respectiv la ieșire de la Platformă. 
 b). pentru cazurile prevăzute la art. 4.1.c), în termen de 2 zile lucrătoare după executarea 
prestației de serviciu, calculându-se taxele de Compartimentul gospodărire comunală împreună cu 
managerul de transport din cadrul Primăriei comunei Bodești pe baza fișei utilajului emis de 
șoferul mecanic, și avizat de responsabilul însărcinat cu această activitate,  
 c). în cazul în care clientul/beneficiarul serviciilor nu-și onorează obligațiile financiare 
asumate prin prezentul contract în termenul prevăzut în art. 4, se vor calcula dobânzile 
penalizatoare de 0,5% pe zi pe valoarea achitată.  
 
 OBLIGATIILE PARTILOR 
Art. 5  
Art.5.1.  Prestatorul se obligă ca la cererea clientului sa realizeze una sau mai multe prestatii 
enumerate la art. 2 din prezentul contract.  
Art. 5.2. Clientul se obliga sa achite prețul contractului în condițiile pct.4 din prezentul contract.  
           
 COMUNICARI / NOTIFICARI 
Art.6.  In interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare intre parti va fi considerata 
valabil indeplinita daca va fi transmisa celeilalte parti in scris, prin serviciul poștal, prin scrisoare 
cu confirmare de primire. 
Art.7. In cazul in care comunicarea/notificarea, din motive de urgență, se va face sub forma de 
fax, comunicarea se considera primita de destinatar numai după confirmrea telefonică a acestuia.  
Art.8.  Comunicarile/notificarile verbale nu sunt luate in considerare de nici una din parti daca nu 
sunt consemnate prin una din modalitatile mai sus prevazute. 
 



 RASPUNDEREA CONTRACTUALA 
 Art.9.  Prestatorul se obliga sa raspunda material pentru pagubele produse din vina sa (pentru 
neexecutarea, executarea defectuoasa sau executarea partiala a obligatiilor sale) clientului, in 
timpul executarii serviciilor. 
Art.10.  Partea care nu isi indeplineste obligatiile contractuale in termenele si modalitatile aratate 
in prezentul contract, este datoare catre cealalta parte o penalitate cuantificata de 1%  din prețul 
contractului pentru fiecare zi de intarziere. 
 
 FORTA MAJORA 
Art.11. Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a 
obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment 
independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si 
care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate 
Art.12.  Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in 
scris, in maximum 5 (cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore se va comunica in 
maximum 15 (cincisprezece) zile de la aparitie. 
 
 INCETAREA CONTRACTULUI 
Art.13. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri: 
- expirarea duratei contractului; 
- partile convin de comun acord incetarea contractului înainte de termen, prin act adițional la 
contractul inițial; 
- neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale de catre una din parti; 
- in cazul neacceptării de către client a majorării prețului contractului în condițiile art. 4.3. În acest 
caz, clientul va lua/ comanda transportul gunoiului de grad de la Platformă în termen de maxim 3 
zile lucrătoare de la comunicarea majorării, și plata integrală a prestațiilor până în data 
comunicării. 
 
 LITIGII 
Art.14. Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, 
inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi 
solutionate pe cale amiabila. 
Art.15. Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre 
solutionare instantelor judecatoresti competente 
           
 CLAUZE FINALE 
Art.16. Prezentul contract s-a incheiat in  2 (două) exemplare, cate una pentru fiecare parte, 
astazi ____________, fiind semnat si stampilat de catre parti pe fiecare pagina, producandu-si 
efectele de la data semnarii lui. 
 
 

PRESTATOR, 
Comuna Bodești , 

prin Primar, 

CLIENT, 
_______________ 

 
                               
                                                                                      
 

Inițiator, 
Primar, 

Ec. Marinel Barna 
 



 
 

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
COMUNA BODESTI 
PRIMAR, 
 
 Nr. 7260 din 23.11.2017   
 

Expunerea de motive 

 la proiectul de hotărâre privind  aprobarea tarifului pentru folosirea utilajelor 
mecanice din dotarea UAT Bodești din cadrul proiectului „Platforma de depozitare şi 
gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere comuna Bodești, județul 

Neamț” 

 

 

În România peste 1.900 de localităţi sunt vulnerabile la poluarea cu nitraţi. La 
nivelul judeţului Neamț trei comune beneficiază în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al 
Poluării cu Nutrienţi de înființarea Platformelor de depozitare și gospodărire a gunoiului de 
grajd și a deșeurilor menajere .  

Platformele ecologice pentru colectarea şi managementul gunoiului de grajd 
reprezintă una dintre soluţiile posibile pentru reducerea poluării apelor cu nutrienti, în 
principal nitraţi şi fosfor, oferind totodată posibilitatea valorificării acestei resurse 
regenerabile care este gunoiul de grajd, prin folosirea ca îngrășământ natural. Campania de 
promovare a proiectului, sub a cărei egidă s-a înființat Platforma noastră a urmărit 
conştientizarea oamenilor la riscul poluării cu nitraţi şi responsabilizarea acestora pentru 
depozitarea deşeurilor animale.  

Pentru o eficiență maximă, trebuie instituit un set de reguli cu privire la aprobarea 
tarifelor practicate pentru acoperirea costurilor cu utilajele și întreținerea platformei, cât și 
contractul cadru ce se încheie cu clienții platformei.  

În consecință, vă propun dezbaterea proiectului anexat.  

 

Cu respect,  

 

PRIMAR, 
Barna Marinel 

 
 
 
 



ROMANIA 
JUDEȚUL NEAMȚ 
COMUNA BODEȘTI 
PRIMĂRIA 
 Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 
  

Nr. 7261 din 23.11.2017   
       

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind  aprobarea tarifului pentru folosirea utilajelor 

mecanice din dotarea UAT Bodești din cadrul proiectului „Platforma de depozitare şi 
gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere comuna Bodești, județul 

Neamț” 

 

Baza legală: 

 - H.G. nr. 1222/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând 40 de obiective de investiţii - 
platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere, precum şi a 
caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora,  
 - art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

Analizând prevederile art. 36 alin. (2) lit. “b” coroborat cu alin. (4) lit. “c”, respectiv ale art. 
45 alin. (2) lit. ”c” şi art. 115 alin. (1) lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, 

  
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bodești, județul Neamț, 
 Propun aprobarea tarifului pentru folosirea utilajelor mecanice din dotarea UAT Bodești 

din cadrul proiectului „Platforma de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor 
menajere comuna Bodești, județul Neamț”. 
  

 

 

Șef Birou, 
Pașcu Mioara 

mailto:primariabodesti@yahoo.com

