
Documentație aprobare pentru stabilire, ajustare sau modificare tarife și tarife distincte 

pentru operatorii care desfășoară activități specifice serviciului de salubrizare, în conformitate cu 

prevederile Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 

activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea 

deșeurilor și a taxelor de salubrizare aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 640/2022  

 

 

A.N.R.S.C. aprobă tarifele pentru activitățile de salubrizare desfășurate de operatori pe 

fluxul deșeurilor municipale, precum și tarifele distincte pentru gestionarea deșeurilor pentru 

activitățile desfășurate de operatori, în situația în care consiliul local, consiliul județean ori 

adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară nu adoptă hotărârea privind aprobarea 

tarifului/tarifelor, în termenul prevăzut la art. 57 alin. (1) sau, după caz, la art. 63 alin. (1) din 

normele aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 640/2022. 

Aprobarea tarifelor de către A.N.R.S.C. se face la solicitarea operatorilor, pe baza unei 

documentații întocmită de operator, însoțită de opisul cu documentele pe care le conține, care 

cuprinde: 

a) cererea de aprobare a tarifului/tarifelor; 

b) motivele care stau la baza solicitării de aprobare a tarifului/tarifelor; 

c) documentația de aprobare a tarifului/tarifelor depusă la autoritatea contractantă, 

inclusiv cu toate completările și corespondența purtată pe tema aprobării 

tarifului/tarifelor; 

d) declarația reprezentatului legal al operatorului că nu se regăsește în nici una din 

situațiile de neanalizare a documentației de aprobare a tarifului/tarifelor, prevăzute la 

art. 2821 alin. (1) din Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

e) extras din hotărârea de dare în administrare sau, după caz, din contractul de delegare 

cu privire la clauzele privind redevența și tariful/tarifele activității, inclusiv cu toate 

modificările și completările ulterioare;   

f) alte date și informații necesare analizării documentației de aprobare a tarifului/tarifelor. 



Notă:  

 În funcție de modul de prezentare și complexitatea informațiilor conținute în 

documentația depusă de solicitant, A.N.R.S.C. poate solicita completări și clarificări cu referire 

la cererea și documentele depuse.  

 În cazul în care, în termen de 30 de zile de la data adresei de solicitare completări, 

operatorul nu furnizează toate documentele solicitate, A.N.R.S.C. radiază cererea din procedura 

de aprobare a tarifului/tarifelor și comunică acest lucru solicitantului. 

 Nivelul tarifului/tarifelor solicitat spre aprobare A.N.R.S.C. trebuie să fie același cu 

cel solicitat la autoritatea contractantă, în caz contrar cererea operatorului se radiază din 

procedura de aprobare a tarifului/tarifelor. 

 A.N.R.S.C. nu analizează documentația de aprobare a tarifului/tarifelor și/sau nu 

aprobă tarifele, dacă solicitantul se află în una din următoarele situații: 

a) în hotărârea de dare în administrare sau, după caz, în contractul de delegare a gestiunii 

nu sunt prevăzuți indicatorii de performanță pentru fiecare activitate desfășurată de 

operator pe fluxul deșeurilor municipale; 

b) nu deține licență pentru unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială în care 

prestează activitatea de salubrizare aferentă tarifului solicitat sau este sancționat de 

A.N.R.S.C. prin suspendarea licenței; 

c) are pe rolul instanței de judecată un litigiu cu autoritatea administrației publice 

locale/asociația de dezvoltare intercomunitară cu privire la aprobarea tarifului și/sau la 

executarea contractului de delegare a gestiunii. 

 


