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RAPORT DE TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ
cu privire la recomandările formulate asupra

Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului public 
de salubrizare stradală şi deszăpezire din Municipiul Arad şi a duratei concesiunii-iniţiat va primarului

(în conformitate cu Legea nr. 52/2003, republicată)

Nr.
crt.

Propuneri formulate de: Text original Text propus Propuneri/recomandări/
întrebări

Punct de vedere 
Serviciu specialitate-PMA/Observaţii

1. D-nul. Costea Călin 
-  Preşedinte- Partidul 
Mândri că Suntem Arădeni

Punct de vedere/ recomandări 
formulate în timpul dezbaterii 
publice

în cazul noului contract... noi cei de la MCSA 
am dor. ca administraţia să ia in calcul 
extinderea contractului pe cât mai multe străzi 
care nu au fost cuprinse în stradal... 
în cazul în care se va alege acelaşi operator, 
renegocierea să se facă luându-se în calcul 
absolut toate acţiunile viitoare ale Primăriei ca să 
nu mai existe modificări de contract...

Contractul pentru serviciul public dej 
salubrizare stradală şi deszăpezire nu 
se renegociază.
Noul contract se va concesiona prin 
licitaţie publică deschisă, conform 
actelor normative în vigoare.
Numărul străzilor pe care se vor 
efectua operaţiile de salubrizare şi 
deszăpezire au fost suplimentate faţă; 
de cele actuale şi se vor regăsi în 
Caietul de sarcini.

2. D-nul. Marin Lupaş 
Consilier Local

Punct de vedere/ propuneri - 
formulate în timpul dezbaterii 
publice

V in cu o propunere- legat de perioada de 
concesionare- consider că ar f i  oportună o 
perioadă de 6+3 ani... din studiile şi 
informaţiile pe care le am acea amortizare 
s-ar putea realiza în 5 ani, firma având 
posibilitatea ca să realizeze în următorii 4 
ani beneficii...dacă perioada ar fi mai lungă, 
firma respectivă nu ar mai fi 
interesată/stimulată să mai facă investiţii iar

Conform prevederilor H.G. nr. 2139/2004 
pentru aprobarea Catalogului privind 
clasificarea şi duratele normale de 
funcţionare a mijloacelor fixe, durata 
normală de funcţionare pentru Maşini, 
utilaje şi instalaţii de salubritate, prevăzute 
ia codul 2.1.24.2 este cuprinsă între 6-10 
ani. Durata de amortizare a acestora se
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preţurile pot să crească în acest timp...pe 
când în această perioadă mai scurtă de 9 ani 
există posibilitatea ca să apară o anumită 
concurenţă în ceea ce priveşte o nouă 
licitaţie...iar utilajele ce vor fi prezentate la 
o nouă licitaţie să fie mai 
performante....astfel poate fi prevenită 
’’blazarea” activităţii firmei respective...

;uprapune cu durata normală de! 
funcţionare şi conform Catalogului durai: 
minimă de amortizare este de 6 ani. 
in fundamentarea tarifelor operatorii iau în 
calcul durata de amortizare, aceasta avâna 
influenţă directă asupra valorii tarifelor. O 
durată redusă de amortizare conduce la 
tarife mai mari.
Pentru a asigura un nivel rezonabil al 
preţurilor pentru prestaţiile efectuate în 
perioada contractului, considerăm că 
durata de 10 ani este echilibrată atât pentru 
potenţiali operatori cât şi pentru autoritatea 
contractantă.
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