
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 213/2021
Privind aprobarea modificării  şi  completării Hotărârii Consiliului local nr.174/ 2021  privind

aprobarea tarifelor  unice şi a .arifeloi.  distincte practicate de către operatorul economic
delegat, SC RER VEST S.A/S.C RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A   în raport cu utilizatorii
seiviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare şi transport al deşeurilor municipale

şi similare desfilşurată în Zona 2 -Lot 2 Tărtăria a judeţului Alba în baza contractului de
delegare prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor nr. 223/27.12.2018

Consiliul Local al Municipiului  Sebeş, jud.Alba;
Întrunit în şedinţa extraordinară din data de  17.08.2021, ora  16,00;
Luând   în  dezbatere   proiectul  de   hotărâre  privind  aprobarea  modificării     şi     completării

Hotărârii  Consiliului  local  nr.174/  2021   privind    aprobarea  tarifelor    unice  şi  a  tarifelor    distincte

practicate  de  către  operatorul  economic  delegat,   SC   RER  VEST  S.A/S.C   RETIM   ECOLOGIC
SERVICE  S.A     în  raport  cu  utilizatorii  serviciului  de  salubrizare  pentm  activitatea  de  colectare  şi
transport al deşeurilor municipale şi similare desfăşurată în Zona 2 -Lot 2 Tărtăria a judeţului Alba
în baza contractului de  delegare  prin concesiune  a activităţii  de colectare şi transport a deşeurilor nr.
223/27 .12. 2018

Având în vedere:
-HCL  nr.174/2021  privind   aprobarea tarifelor   unice  şi a tarifelor   distincte  practicate de

către operatorul economic delegat, SC RER VEST S.A/S.C RETIM ECOLOGIC  SERVICE S.A    în
Taport   cu   utilizatorii   serviciului   de   salubrizare   pentru   activitatea   de   colectare   şi   transport   al
deşeurilor  municipale  şi  similare  desfăşurată  în  Zona  2  -  Lot  2  Tărtăria  a judeţului  Alba  în  baza
contractului   de   delegare   prin   concesiune   a   activităţii   de   colectare   şi   transpoii   a   deşeurilor   nr.
223/27.12.2018;

-Referatul  de  aprobare nr.62449/16.08.202l    întocmit  de  initiatorul  proiectului  de hotărâre,

primarul Municipjului Sebeş -d-nul Dorin Nistor;
-raportul   de   specialitate   nr.62450/16.08.202l    a   Comp.PMCC-MC.   ULM,   raportul   de

specialitate  nr.6245l/16.08.2021  a  Direcţiei  Venituri  şi  raportul  de  specialitate  nr.62552/17.08.2021
al BCJATDA di cadrul aparatului de  specialitate al  Primarului Municipiului  Sebeş;

•  Adresa  A.D.I.   Salubris  Alba  cu  nr.   23/18.05.2021   înregistrată  la  PrimăriaMunicipiului

Sebeş  sub  nr.42305/18.05.202l,  completată  cu  adresa  A.D.I.  Salubris  Alba  cu  nr.  43  din  16  august
2021,   ^mregistrată   la   Municipiul   Sebeş   cu   nr.62155/16.08.202l    din   care   rezultă   necesitatea   şi

justificarea modificării tarifelor unice şi a tarifelor distincte propuse de operatorul economic delegat
SC  RER VEST  S.A/S.C RETIM  ECOLOGIC  SERVICE  S.A      ca umare  a atribuirii  de  către
Consiliul  Judeţean  Alba a contractului de concesiune  nr.  3026/248/2021,  având ca obiect "delegarea

prin  concesiune   a  operării   instalaţiilor  de   gestionare  a  deşeurilor  municipale  realizate   în  cadrul
Proiectului  PSMID ^m judeţul Alba,;

-Hotărârea  Consiliului   local  a  Municipiului   Sebeş   nr.86  din  2019  prin  care  s-a  aprobat

Contractul  de  Delegare  prin  concesiune  a  gestiunii  activităţii  de  colectare  şi  transport  al  deşeurilor
municipale   şi   similare   desfăşurată   în   Zona   2   -   Lot  2   Tărtăria   a  judeţului   Alba  din  cadrul

proiectului „Sistem  integrat de Management al Deşeurilor în judeţul Alba" şi,  impljcit, a tarifelor de
colectaTe şi transport deşeuri municipale  şi similare;
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Având în vedere prevederile:
-   art.    15   alln.   (1)   dln   Ordinul   ANRSC   nr.   109/2007   privind   aprobarea   Norrnelor

metodologice de stabilire, ajustare  sau rnodificare a tarif;elor pentru activităiile specifice serviciului
de salubrizare a localităţilor.,

-art.129 alin.  (2), lit. d Ş;\ î^tiin. (]),ri+ n, art.132, art.136 alln. (3), alim (7) şi alin. (8)   din
O.U.G. nr.  57/2019 privind Codul adminisiraiiv, cu modif iicările şi completările ulterioare;

-art.  6  alin.  (1),  lit.  1,  k  şi  p,  art.  8  alim  (1),  art.  26  alin.(5)  din  Legea  nr.  101/2006  a

salubrizării localită}ilor, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
-art.  10,  alin.  (5^1)  din  Legea  rir.  51n006  a  serviciilor  comunitare  de  uiilităţi  publice,  cu

modificg#:l.eoşr,Co°#+%%r:J::'rt:::°daer%\e..

-i\rt.11, rit.  gi  sl li++  t  tiir\  Legea  nr.  211/2011  privind  regimul  deşeurilor,  modificată  şi

completată  prin  O.U.G.  nr.  74/2018,  a Legjtii  nr. Zq9/2015  privind  modalitatea  de  gestionarea  a
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a OUG nr.19612005 privind Fondul de mediu, aprobală
cu   modificări   şi   completări   prin  Legea,  nr.   3\120T9,  a  Legii   nr.   51/2006   privind   serviciile
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi compleţările ulterioare;

-  art.  10,  alin.  (1)  din  contractul  de  deleg@re  prin  concesiune  a activităţii  de  colectare  şi

transport a deşeurilor nr. 223#7.122018, semnat cu operatorul economic SC RER VEST  S.A/S.C
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A  pentru Zona 2 -Lot 2 Tărtăria ajudeţului Alba.

-  Legii  nr.  52/2003  privind  transparenta decizionah în administraţia publică,  republicata,  cu
modificarile si completarile ulterioare  ;

-    Anunţul    nr.45417#8.05.2021    şi    procesul    verbal    nr.45416#8.05.202l    de    afişare    a

proiectului de hotărâre;
Având avizul nr.  475/221  a lcomisiei de studii prognoze economico-sociale,  buget. finanţe,

din cadrul Consiliului Local al Municipiului  Sebeş;^In teme.\ul art.  139  alin.  (1), art.  196  alin.  (1)  lit.  a ş.i art  243  ali"  1  lit  a din  O.U.G.  nr.

57"Jînpr"#+CaţriT\;iL"rig3?':;/"2"oî/9"îi/;t#ge#i'admmistrativumodificănleşi

completările ulterioare,

HOTĂRĂSTE:

Art.I.(1)  Hotărârea  Consiliului  local  nr.   174#021   privind  aprobarea  tarifelor    unice  şi  a
tarifelor   distincte practicate de către operatorul economic delegat,  SC  RER VEST S.A/S.C RETIM
ECOLOGIC  SERVICE  S.A     în  raport  cu  utilizatorii  serviciului  de  salubrizare  pentru  activitatea de
colectare  şi  transport  al  deşeurilor municipale  şi  similare  desfăşurată  îm  Zona  2  -Lot  2  Tărtăria a
judeţului  Alba în  baza contractului  de  delegare  prin  concesiune  a activităţii  de colectare  şi transport
a deşeurilor nr. 223#7.12.2018, se modifică şi se completează după cum umează:

(2)Art.  1  se modifică şi va avea umătorul cuprins:
"Art.  1.   Aprobă modiflcarea tarifielor  unlce  aprobate  prln art.  10 alin.  (1)  din contractul

de delegare nr. 223/ 27.12.2018, după c;um urmeshă ..

Denumire activit@te Denumire operaţie
Unitate de

măsură Tarif*

Colectarea separată şi transportul separat
al deşeurilor municipale şi al deşeurilor

similare provenind din activităţi comerciale
din  industrie  şi  instituţii,  incl          usiv
fracţii colectate separat, fără a aduce

atingere fluxului

ersoane  fizice  inclusiv
sociaţii de locatari / proprietaTi
Zona URBAN - Tarif 1

Lei/persoană
/1ună

ersoane fizice  inclusiv
sociaţii de  locatari / proprietari
Zona RURAL -Tarif 2

Lei/tonă



de deşeuri de echipamente electrice şi
electronice,  baterii şi acumulatori (inclusîv

deseurile periculoase si voluminoase
colectate in cadrul campaniilor)

genţi  economici  / instituţii
ublice / administratori pieţe /
rganizatori.evenimente  -
ona urban şi rural -Tarif 3

Lei / tonă

ersoane fizice  inclusiv
sociaţii de locatari / proprietari

Colectarea deseurilor voluminoase la
solicitare

Zona URBAN şi RURAL -
arif 4

Lei / tonă

genţi economici / instituţii
ublice -Tarif 5

Colectarea cadavrelor de animale de pe
domeniul Zona urban şi rural -Tarif 6 Lei / kg

Colectarea şi transportul deşeurilor

provenite din  locuinţe,  generate de
activităţi de reamenajaTe şi reabilitare
interioară şi/sau exterioară a acestora,

colectate  la solicitare

persoane fizice  inclusiv
asociaţii de  locatari / proprietari

- Tarif 7
Lei / tonă

Colectarea şi transportul deşeurilor
abandonate pe domeniul public Zona urban şi rural ~ Tarif 8 Lei / tonă

*Tarifele nu includ TVA"

Ar.. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins :
" AŢL .2.  Se. aprobă încheierea unui  act  adiiional  la contractul de delegare prin concesiune   a

acti.viţqfii_4e  colectare  şi  iransi)ort  deşeuri  municipale  şi  similare  din  Zo;na  2--Loi  2  Tărtăria,

jfdeiul. Alba,  rir.  223/27.12.2018,  care  să  cuprindă tarif;ele  aprobate,  conf;orm art.  I   din prezerita
hotărâre. "

Art. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
''Art.  3.  T.arif;ele meniionate  la art.  1.  din prezenta hotărâre vor fi aplicabile după aprobarea

acestora   ţn.A?u_narea  Generală   a  Asociaţilor   Salubris   Alba   şi   semrmrea   actulu;   ad;iional   la
contractul de delegare prin corwesionare cu nr. 223/27.12.2018"

(3)   Se completează după cum umează:
Art.4.(lJ  Se acordă mandat special A.D.I.  Salubris Alba să aprobe modificarea contractului de

delegare  prin  concesionare  nr.  223/27.12.2018  ^mcheiat  cu  operatorul  economic  SC  RER  VEST
S.A/S.C RETIM ECOLOGIC SERVICE  S.A , în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor din
prezenta hotărâre.

(2)  Se acordă mandat special reprezentantului unităţii administrativ-teritoriale să voteze în
Adunarea Generală a ADI  Salubris Alba modificarea contractului  de  delegare prin concesionare  nr.
223/27.12.2018  încheiat  cu  operatorul  economic  SC  RER  VEST  S.A/S.C  RETIM  ECOLOGIC
SERVICE S.A, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor din prezenta hotărâre".

Ai±±± Prezenta hotărâre  poate fi  contestată la Tribunalul Alba,  în condiţiile şi  în termenele
pr.evaz^ne  de  Legea  nr.  554n004  a  contenciosului  administraiiv,  cu  modifiică;ile  ;i  comple[ările
ulterioare.

Ai||!!. Articolele  din HCL nr.  174/2021  vor fi renumerotate în mod corespunzător.
Ai.t. IV  Prezenta hotărâre se comunîcă:

Instituţiei Prefectului   -judeţul Alba ;
Primarului Municipiului Sebeş,
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Viceprimarului Munjcipiului  Sebeş;
Direcţiei Venituri,
Biroului Contencios Juridic Administraţie Transparenţă Decizională şi Arhivă;
Comp.PMCC-MC, ULM;
Direcţiei Poliţia Locală Sebeş;
A.D.I.Salubris  Alba.

Sebeş  la  17.08.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢ7
Consilier local, RODEAN I
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