ROMANIA
JUDEŢUL MARAMURES-comuna SALSIG
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.32
din 06.05.2022
privind aprobarea modificării tarifelor de colectare a deşeurilor municipale
Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in zona 1-Sarbi

din cadrul

Având in vedere proiectul de hotarare initiat de primarul comunei înregistrat sub nr.33 din
20.04.2022 insotit de referatul de aprobare al primarului comunei înregistrat sub nr.1325 din
20.04.2022 prin care se propune aprobarea modificării tarifelor de colectare a deşeurilor municipale
din cadrul Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in zona 1-Sarbi;
-raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr.1326 din 20.04.2022;
Ţinând cont de :
-adresa nr.630 din 19.04.2022 a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitara pentru gestionarea
integrata a deşeurilor menajere in judeţul Maramureş;
-contractul nr.116/13.05.2019 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in zona de
colectare 1-Sarbi, contract încheiat intre ADIGIM MM si S.C. DRUSAL S.A.;
-fisele de fundamentare a tarifelor;
-H.C.L. Salsig nr.35/2008 privind asocierea comunei Salsig, cu judeţul Maramureş si unităţile
administrativ-teritoriale
din acest judeţ in vederea constituirii „Asociaţiei
de dezvoltare
intercomunitara pentru gestionarea integrata a deşeurilor menajere in judeţul Maramureş” , pentru
dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor in judeţul Maramureş;
-avizul „Comisiei pentru pentru buget-finante, proiecte, agricultura, protecţia mediului,
activitati social-culturale si culte", din cadrul Consiliului Local Salsig;
-avizul secretarului general al comunei pe proiectul de hotarare;
In conformitate cu prevederile:
-O.U.G. nr.92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările si completările ulterioare;
-Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deşeurilor de
ambalaje, cu modificările si completările ulterioare;
-Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice (rl);
-legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor (rl);
-Ordinului nr.109/2007 al preşedintelui ANRSC privind aprobarea Normelor metodologice de
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a
localităţilor;
Luând in considerare prevederile legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in
administraţia publica, republicata, si ale legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru
elaborarea actelor normative (rl2);
In temeiul art.129 alin.(2) lit.„e" coroborat cu alin.(9), art.139 alin. (1) si art.196 alin.(l) lit.„a”
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
Consiliul Local al comunei Salsig, intrunlt in şedinţa ordinara din data de 06 mai 2022,

1

HOTĂRĂŞTE:
Art.l.Se aproba modificarea tarifelor prevăzute la art.l, pct.2 (sub -clauza 4.1) lit.„a” astfel:
tarif colectare deşeuri reciclablle, colectate separate: 346,40 lei/tona fara TVA, respectiv 412,21
lei/tona inclusiv TVA.
Art.2.Se aproba modificarea tarifelor prevăzute la art.l, pct.2 (sub-clauza 4.1) lit.„b" astfel:
tarif colectare deşeuri menajere de la populaţie, altele decât cele reciclabile colectate separat: 118,20
lei/tona fara TVA, respectiv 140,66 lei/tona inclusiv TVA.
Art.3.Se menţin tarifele pentru colectarea si transportul deşeurilor voluminoase la 270,27
lei/tona fara TVA, respective 321,62 lei/tona cu TVA.
Art.4.Se menţin tarifele prevăzute la art.l, pct.3 (sub-clauza 4.2) astfel: pentru deseurile
municipale altele decât cele reciclabile colectate separat de la agenţii economici (Cil) si care fac
obiectul delegării, tariful este de : 105 lei/tona fara TVA, respectiv 125,06 lei/tona inclusiv TVA.
Art.5.Se mandateaza primarul comunei Salsig, sa voteze in cadrul Adunării generale a
asociaţiilor, hotararea care va cuprinde modificarea Contractului nr.116/13.05.2019 privind delegarea
gestiunii serviciului de salubrizare in zona de colectare 1-Sarbi, contract încheiat intre ADIGIM MM si
S.C. DRUSALS.A., conform prevederilor prezentei hotarari.
Art.6.Prezenta hotarare se comunica :
-d-lui Prefect al judeţului Maramureş;
- d-lui Primar al comunei Salsig;
- ADIGIM Maramureş
- dosar şedinţa;
-afisaj;

Nr. total consilieri: 11, din care prezenţi 11, absenţi: — .
Hotararea a fost adoptata cu un număr de 11 voturi „pentru” , 0 „împotriva”, 0 „abţineri".
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