R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 69/24.04.2019

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale.
Având în vedere adresa nr. 275/18.04.2019 înaintată de către SC SYLEVY SALUBRISERV SRL,
operatorul solicită majorarea tarifului pentru colectarea deşeului menajer de la 8 lei/persoană/lună cu
TVA la 12 lei/persoană/lună cu TVA pentru persoane fizice, respectiv agenţii economici de la 80.21
lei/mc cu TVA inclus la 120 lei/mc cu TVA inclus.
În vederea aprobării tarifului solicitat, societatea a depus fişa de fundamentare, memoriul tehnicoeconomic şi propunerea de tarif (Anexa 1) întocmite conform art. 6 coroborat cu art.8 din Ordinului
ANRSC 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a
tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor.
Conform art. 17 alin. (1) lit. c) şi f) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată,
există obligativitatea includerii în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a gestiunii serviciului de
salubrizare, în aplicarea principiilor de la art. 3 alin. (1) lit. c) şi f) din Legea serviciului de salubrizare a
localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, tarife distincte pentru activităţile
desfăşurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a),,deşeurile de
hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale,, , respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele
decât cele prevăzute la lit. a); şi sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în
mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri;
Tarif

Tariful se compune astfel:

Persoane fizice

10.08lei/persoana/lună+TVA =
12 lei/persoana/lună

1. Servicii colectare deseuri menajere
pentru persoane fizice: 5.04 lei+TVA
2.Servicii colectare selectiva a deseurilor
pentru persoane fizice: 5.04 lei+TVA

Persoane juridice

100.84 lei/mc+TVA=
120 lei/mc/luna

1.Servicii colectare deseuri menajere
pentru agenti economici: 50.42 lei+TVA
2.Servicii colectare selectivă a deşeurilor
pentru agenţi economici : 50.42 lei+TVA

Ținând seama de proiectul de hotarare nr. 5930/23.04.2019 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activitati economico – financiare la ședinta di8n data de 24.06.2019.
Potrivit prevederilor art. 7, din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a
orasului Huedin nr. 4120/25.04.2018, .art. 17, alin. 1, lit.h din Legea nr. 211/2011 privind regimul
deşeurilor, republicată cu mofdificarile la zi, art. 6 coroborat cu art.8 din Ordinul ANRSC 109/2007
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru
activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de

gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, art. 36, alin. 2, lit.a, alin.3, lit. c,d, alin.6, lit.a pct.
14, art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 69/24.04.2019 astfel:
- Se aprobă majorarea tarifului pentru colectarea deşeurilor menajere de către SC SYLEVY
SALUBRISERV SRL în oraşul Huedin, începând cu 01.05.2019, astfel:
Tariful pentru persoane fizice este 12 lei/persoană/lună şi se compune astfel:
- Servicii colectare deseuri menajere pentru persoane fizice: 5.04 lei+TVA
- Servicii colectare selectivă a deşeurilor pentru persoane fizice : 5.04 lei+TVA
Tariful pentru agenţi economici este 120 lei/mc/lună şi se compune astfel:
- Servicii colectare deseuri menajere pentru agenţi economici: 50.42 lei+TVA
- Servicii colectare selectivă a deşeurilor pentru agenţi economici : 50.42 lei+TVA
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza SC SYLEVY
SALUBRISERV SRL și Direcția economica din cadrul Primăriei Orașului Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
ing. Dongolo Csaba
LS………………………

Contrasemnează Secretar,
Dan COZEA
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