
Documentație aprobare pentru stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile 

de salubrizare pentru operatorii care desfășoară activitățile 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  

 

Operatorul, care solicită stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifului/tarifelor, transmite 

la autorităţile administraţiei publice locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, 

după caz, la asociaţia de dezvoltare intercomunitară, o documentaţie, cu opisul documentelor pe 

care le conţine, care cuprinde: 

a) cererea de aprobare a stabilirii, a ajustării sau, după caz, a modificării tarifului/tarifelor, 

potrivit procedurii aplicate; 

b) fişa de fundamentare a nivelului fiecărui tarif solicitat, întocmită în conformitate cu 

modelul dedicat din anexele nr. 1 a) – 1 j), 2 a) – 2 j) sau, după caz, 3 a) – 3 j) la normele aprobate 

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

c) memoriul tehnico-economic justificativ prin care se detaliază modul de determinare al 

nivelului fiecărui element de cheltuieli din fişa de fundamentare a tarifului solicitat, întocmit în 

conformitate cu modelul din anexa nr. 4 la normele aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. 

nr. 640/2022; 

d) hotărârea de aprobare a cotei de dezvoltare, în cazul în care cota de dezvoltare se 

regăsește în structura tarifului; 

e) alte date şi documente justificative necesare pentru analiza şi verificarea modului de 

fundamentare al nivelului fiecărui element de cheltuieli propus, precum: facturi, centralizatoare de 

cantități, fișe de cont, fișe ale mijloacelor fixe, contracte, organigrama şi statul de funcţii aprobate, 

ultimul stat de plată, chei de repartizare a cheltuielilor indirecte şi generale, contracte de împrumut 

pentru finanțarea investițiilor în sistemul de salubrizare. 

 

 



Notă:  

  În funcție de modul de prezentare și complexitatea informațiilor conținute în 

documentația de aprobare a tarifului/tarifelor depusă de solicitant, autorităţile administraţiei 

publice locale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară au dreptul să solicite                   

o singură dată transmiterea unei adrese de solicitare completări prin care i se aduce la cunoștință 

solicitantului obligația de a prezenta, în termen de 30 zile, completări și/sau clarificări, cu referire 

la cererea depusă. 

 Autoritatea executivă a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, 

aparatul tehnic al consiliului director al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară solicită, 

punctual, prezentarea tuturor completărilor şi/sau clarificărilor considerate necesare pentru 

analiza documentaţiei, într-o formulare clară şi imperativă, care nu lasă loc de interpretări, astfel 

încât să nu fie necesară solicitarea de noi completări.   

 


