ROMANIA
JUDEŢUL MARAMURES-comuna SALSIG
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.54
din 26.08.2022

privind aprobarea ajustării tarifelor de colectare a deşeurilor municipale din
cadrul Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in zona 1Sarbi
Având in vedere proiectul de hotarare initiat de primarul comunei înregistrat
sub nr.55 din 22.08.2022 insotit de referatul de aprobare al primarului comunei
înregistrat sub nr.2513 din 22.08.2022 privind aprobarea ajustării 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. 2514 din 22.08.2022;
Ţinând cont de :
-adresa nr.1157 din 01.08.2022 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.;
-fisa 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 favorabil n r .ll din 25.08.2022 emis de „Comisia pentru pentru bugetfinante, 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);
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-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) lit.„c", 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, întrunit in şedinţa ordinara din data de
26 august 2022,
HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Se aprobă ajustarea tarifelor din Contractul 116/2019, astfel: tarif
pentru colectare deşeuri nerezidenţiale de la agenţi economici şi instituţii
publice(CII) si tarif pentru colectarea deşeurilor voluminoase şi periculoase: 119,11
lei/tonă fără TVA, respectiv 141,74 lei/tonă inclusiv TVA.
Art.2.Se mandatează primarul comunei Salsig să voteze în cadrul Adunării
generale a asociaţilor hotărârea care va cuprinde modificarea Contractului
nr.116/13.05.2019 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de
colectare 1 - Sârbi, contract încheiat între ADIGIDM MM şi S.C. DRUSAL S.A.
conform prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3.Prezenta hotarare se comunica :
-d-lui Prefect al judeţului Maramureş;
- d-lui Primar al comunei Salsig;
- A.D.I.G.I.M. Maramureş
-compartimentului financiar-contabil din cadrul UAT Comuna Salsig;
- dosar şedinţa;
-afisaj;
PREŞEDINTE DE
Dorel TALOŞ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Sorina-Carmen KEIZER

Nr. total consilieri: 10, i'^are prezenţi 8, absenţi: 2.
Hotararea a fost adoptata cu un număr de 8 voturi „pentru'
„abţineri".

0 „împotriva", 0
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