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REFERAT DE APROBARE

PRIVIND STABILIREA TAXELOR SPECIALE APENTRU SERVICIILE AFERENTE

PLATFORMEI DE DEPOZITARE A GUNOIULUI DE GRAJD APARARTINAND CoMUNEI
TAURENI

tn cadrul Platformei de depozitare a gunoiului de grajd din comuna Taureni se vor executa
urmltoarele servicii:

1. Servicii de colectare qi transport a gunoiului de grajd de{inut de Beneficiar. Colectarea qi
transportul gunoiului de grajd se realizeazd.,la solicitarea Beneficiarului, cu utilajele aflate in dotarea
Prestatorului. Gunoiul de grajd colectat va fi transportat la platforma de depozitare operatd de prestator.

2. Servicii de depozitare a gunoiului de grajd, predat de Beneficiar, in vederea transformirii
acestuia in compost:

a) depozitarea gunoiului de grajd, predat de Beneficiar, se rcalizeazd, pe platforma operatd de
Prestator, situatd pe raza UAT Tdureni;

b) serviciile prevdzute la prezentul punct se presteazd cu respectarea Regulamentului de funclionare a
platformei de depozitare a gunoiului de grajd, aprobat prin Hotdrdrea nr. ....1... a Consiliul
Local al Comunei T[ureni ;

c) compostul oblinut prin transformarea gunoiului de grajd urmeazd sd fie predat, de cdtre prestator,
Beneficiarului. Cantitatea de compost predatd Beneflciarului va reprezentaT5o/o din cantitatea de
gunoi de grajd predatd Prestatorului, diferenla de cantitate fiind aferentd pierderilor tehnologice si
procesului de compostare;

d) predarea compostului, de cdtre Prestator, se va realiza la solicitarea Beneficiarului, cu respectarea
urmdtoarele termene:

d. i) nu mai devreme de 1 I luni de la predarea gunoiului de grajd (perioadd minimd necesard
procesului de compostare);
d.2) nu mai tdrziu de lz luni de Ia predarea gunoiului de grajd.

3' Servicii de imprlqtiere a compostului. Serviciile de impiaqiiere a compostului se presteazd, la
solicitarea Beneficiarului, cu utilajele aflate in dotarea Prestatorului.

Beneficiarul are dreptul de a solicita Prestatorului sd presteze unul sau mai multe dintre serviciile
menlionate mai sus.

Pentru aceste servicii Prestatorul propLlne taxe speciale dupf, cum urmeazd:
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a) pentru serviciile menlionate la pct. 1 - 80 lei/deplasare pentru persoane fizice ;

- 100 lei/deplasare pentru persoane juridice

b) pentru serviciile menlionate lapct.2 - 5 lei/ton5 pentru persoane fizice i
- 7 leiltoni pentru persoane juridice ;

- 8 lei/ton5 pentru personae din alte localiti{i

c) pentru serviciile menlionate la pct. 3 - 30 lei/tonI pentru persoane fizice;
- 50 lei/ton[ pentru persoane juridice

Beneficiarul efectueazd, plata taxei speciale pentru fiecare dintre serviciile prestate de Prestator , dupd

cum urmeaz6:

a) pentru serviciile men{ionate la pct. I - in termen de maxim 3 zile de la data sernndrii procesului-verbal de

predare-prirnire a gurroiului de grajd;

b) pentru serviciile men{ionate la pct. 2 - it"t termen de rnaxim 3 zile de la data semndrii procesului-verbal de

predare-primire a gunoiului de grajd ;

c) pentru serviciile menlionate la pct. 3 - ?n termen de maxim 3 zile de la data semndrii procesului-verbal de

receplie a serviciilor de imprlEtiere a compostului.

Urmare celor prezentate mai sus propun Consiliului Local al comunei Tdr.rreni aprobarea in sedinp de
lucru a taxelor speciale pentru serviciile aferente Platformei de gunoi din comuna Tdureni.
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