ROMANIA
JUDETUL TIMI$
COMUNA SAG
CONSILIUL LOCAL

HOTAIIAREA
Nr. 29 din 28.03.2018
privind instituirea tzrxei speciale de salubrizare
Consiliul Local al Comunei $ag, intrunit in sedinla ordinard din data de 28.03.2018
Ydzdnd referatul de specialitate nr.20631 12.03.2018. intocmit de cdtre dl Primar
RoEu Flavius - Alin

AvAnd in vedere:

)

Documentul de pozilie privind modul de implementare a proiectului "Sistem
integrat de management al deqeurilor in judelul Timiq" semnat de membrii
Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard Deqeuri Timiq,

)
)

Statutul Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitare Deqeuri Timiq

Hotdrdrea Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitare Deqeuri TimiE nr.5/
15.11r20I1 prin care s-a aprobat Contractul de Delegare prin concesiune a
gestiunii activitalii de colectare qi transport al deqeurilor municipale in Zona
Integrat de Management al
l, judelul Timig, din cadrul proiectului
',Sistem
Degeurilor in Jude(ul Timig" qi, implicit, tariful de colectare a deqeurilor in
Zona.

)

;

1

HotdrArea Corrsiliului Local al Comunei $ag nr.6712017 prin care s-a aprobat
Contractul de Delegare prin concesiune a gestiunii activitelii de colectare qi
transport al rleEeurilor municipale in Zona l, judeful TimiE, din cadrul

proiectului ,,Sistem Integrat de Management al Degeurilor in Judelul Timig"
qi implicit, tariful de colectare a deqeurilor in Zona. | ;

linAnd cont de prerzederile legale in materie' respectiv:
) Prevederile Legii nr. 5112006 a serviciilor comunitare de utilitili publice,

)
)
F
F

cu

modificdrile ;i completirile ulterioare,
Prevederile Lr:gii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitdlilor, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare - afi.26,
Prevederile ordinului A.N.R.s.c. nr. 82 din 9 iulie 2015 privind aprobarea
Regulamentuhti - cadru al serviciului de salubrizare a localitdlilor,
Prevederile Le,gii nr. 27312006 privind finanfele publice locale ar1. 30,
Prevederile ordinului A.N.R.s.c. rLr. I09 din 9 iulie 2007 privind aprobarea
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru
activitalile specifice serviciului de salubrizare a localitdlilor,

}

Prevederile Legii nr. 21112011, privind regimul degeurilor,

in temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. c), art. 36 alin. 6 lit. a pct.l4, arr. 45
alin. 1 lit. c Ei ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr.21512001 privind administra{ia
publicd locald, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

HOTARA$TE:

Art.

I

Se aprobd instituirea taxei speciale de salubrizare

in sarcina persoanelor care

beneficiazd de serviciile de colectare Ei transport al degeurilor municipare pe raza
UATC $ag prestate de operatorul S.C Retim Ecologic Service S.A
Art. 2 Obligalia de a plSti taxa speciald de salubrizare revine fiecdrei persoane fizice qi
fiecdrei persoane juridice care nu a incheiat contractul pentru colectarea si transportul
degeurilor municipale cu operatorul S.C Retim Ecologic Service S.A- delegat in cadrul
Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitdfii de colectare qi transport
al deEeurilor municipale in Zona I judeful Timig sau al cdror contract a fost reziliat ca
urrnare a nepldlii serviciului de salubrizare. Pentru utilizatorii, persoane fizice gi
persoane juridice, care au incheiat contracte cu operatorul S.C Retim Ecologic Service
S.A mai tdrziu, obligatia pldlii taxei de salubrizare \nceteazd. incep6nd cu data de I a
lunii urmdtoare celei in care utilizatorul a incheiat contract cu operatorul.
Art. 3 Avdnd in vedere prevederile Actului Adilional nr. l/25.01.2018 la contractul de
delegare nr. 2303 / 08.12.2017

:

i.

Pentru perioada cuprinsd intre data de incepere a contractului qi data de 1 ianuarie
2019 taxa specialS de salubrizare este de:
a) Pentru persoane fizice. 3,50 lei + TVA/persoani/lund,

3.

b)

Pentru operatori (agenfi) economici qi instituiii publice 300

3.2 Pentru perioada

I

ianuarie 2019

-

lei/toni + TVA

31 decembrie 2019 taxa special6 de salubrizare

este de:

a)

Pentru persoane fi2ice.3,50 lei +

TVA/persoani/luni,

b) Pentru operatori (agen;i) economici gi institulii publice 330 .lei/toni + TVA.

Art.4

Decontarea tarifului de salubrizare citre operator din taxa speciald se face pe
baza facturii emise de operator, termenul de plati fiind de 30 zile de la data primirii
facturii de cdtre UAT.
Art. 5 Avdnd in vedere prevederile Actului Adilional nr. 1125.01.2018 la contractul de
delegare nr. 2303108.12.2017 :
5.1 Pentru perioada cuprinsd intre data de incepere a contractului gi data de 1 ianuarie
2019 se aprobd tariful de 249,91 lei/toni + TVA, pentru activitdfile de colectare
ocazionalS, (colectarea degeurilor de la festivaluri, concerte, tirguri, campinguri gi alte
situalii sau localii similare) gi servicii suplimentare de ridicare a degeurilor de pe
domeniul public de cdtre operator (degeuri depozitate-abandonate in locuri nepermise),
acestea urmAnd a fi achitate din bugetul local in vederea facturdrii urm6nd a se lua in
considerare, in func{ie de fraclia colectatd (deqeuri reziduale sau deEeuri reciclabile),
compozilia qi densitdlile de degeuri prezentate in caietul de sarcini.

5.2 Pentru perioada I ianuarie 2019 3l decembrie 2019 se aprobd/menline tariful
menfionat in Contractul nr. 2303/08.12.2017, cuprins in Oferta Delegatului, potrivit
Raportului procedurii nr.1394131,07.2017, respectiv de 282,57 lei/toni + TVA, pentru
activitdtile de colectare ocazionald (colectarea degeurilor de la festivaluri, concerte,
tirguri, campinguri gi alte situalii sau localii similare) qi servicii suplimentare de
ridicare a degeurilor de pe domeniul public de cdtre operator (deqeuri depozitate-

nepermise), acestea urmdnd a fi achitate din bugetul local, in
vederea facturdrii urmAnd a se lua in considerare, in func{ie de frac{ia colectatd (deqeuri
reziduale sau degeuri reciclabile), compozilia gi densitetile de deqeuri prezentate in
abandonate

in locuri

caietul de sarcini.
Art. 6 Compartimentul Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
va aduce la indeplinile prevederile prezentei hotdrdri.

Art.7

Prezenta hotdrAre se comunicS:

-

Instituliei Prefectului Judelului TimiE:
Primarului Comunei $ag;
Comparlimentului Contabilitate/taxe 9i impozite;
Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard Deqeuri TimiE;
Mass-media locald prin afiqaj.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
LUCA FLORIN

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
NIERGE$ PETRU

