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               ROMÂNIA             

           JUDEŢUL ALBA 

     ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

         CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂREA NR 110 

Privind noile  tarife pentru prestarea activităţii de salubrizare la  

nivelul oraşului Ocna Mureş 

        

      CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinara  la data de                                     

     29.05.2014,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 477/22.05.2014 de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler. 

         Având în vedere referatul nr. 7440/28.05.2014 al Serviciului de Gospodarie orăşenească, 

referatul  şi raportul de specialitate nr. 7431/28.05.2014  întocmite de către  Direcţia economică, 

avizele comisiilor de specialitate ale Consiliul Local al oraşului Ocna Mureş,   coroborate  cu, 

memoriul tehnico-economic prevăzut la art.8 alin. 2 lit. d din Ordinul 109/2007 al Preşedintelui 

ANRSC. înregistrat la oraşul Ocna Mureş sub nr. 6803/16.05.2014, fişele de fundamentare a tarifului 

pentru precolectare, colecare şi transportul deşeurilor, răspunsul nr 7400/28.05.2014 la adresa nr 

6826/16.05.2014 privind clarificarea unor elemente care au stat la baza notelor de fundamentare, 

adresa nr 7186/26.05.2014 de la ANRSC,    ;  

         În temeiul art.36 alin. (2) lit.d) şi art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind 

administraţia publică locală; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

       Art.1:  Se aprobă noile tarife, ce vor fi practicate începând cu data de 01.07.2014, la nivelul 

oraşului Ocna Mureş, de SC Financiar Urban SRL Piteşti-Argeş-punct de lucru Ocna Mureş, în baza 

contractului de  delegare nr 1340/30.01.2013, astfel: 

a) La activitatea de  precolectare, colectare si transportul deseurilor municipale, inclusiv 

a deseurilor toxice periculoase din deseuri menajere, cu exceptia celor cu regim special 

de la persoane fizice si asociatii de proprietari,  

  -  Tarif  vechi                            Majorare                                       Tarif nou 

       2,57 lei/persoană                     36%                                       3,63 lei/persoană 

             Preţurile de mai sus conţin  T.V.A. 

b) La activitatea de  precolectare, colectare si transportul deseurilor municipale,  

inclusiv   a deseurilor toxice periculoase din deseuri menajere, cu exceptia celor cu regim 

special de la agenti economici,  

                 -Tarif vechi                             Majorare                                     Tarif nou 

                     29,29 lei/mc                             36%                                     40 lei/mc 

             Preţurile de mai sus nu conţin T.V.A. 

 

c) La activitatea de  privind maturatul manual, stropitul si intretinerea cailor publice- 

MATURAT MANUAL  

-Tarif vechi                          Majorare                                       Tarif nou 

  0,03 lei/mp                               36%                                       0.040 lei/mp. 

             Preţurile de mai sus nu conţin T.V.A. 

 

d)La activitatea de  privind maturatul manual, stropitul si intretinerea cailor publice- 

CURATIREA RIGOLELOR,  

  -Tarif vechi                          Majorare                                        Tarif nou 

   0,16 lei/mp                                20%                                         0.19 lei/mp. 

             Preţurile de mai sus nu conţin T.V.A. 
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        Art.2: Împotriva prezentei hotărâri, persoanele interesate pot formula şi depune plângere la 

Tribunalul Alba în termenul şi condiţiile stabilite prin Legea nr 554/2004 a contenciosului 

administrativ, actualizată.    

         Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.       

 

          Se comunică la: 

       - Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Serviciul de Gospodarie Orăşenească;  

       - Direcţia Economică; 

       - S.C Financiar Urban SRL Piteşti-Argeş- Punct de lucru Ocna Mureş  . 

 

Ocna Mureş, 29.05.2014 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ,                                          

     PROF. HERŢEG HOREA                                                                 SECRETAR ORAS  

                                                                                                         JR. FLORINEL NICOARĂ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOM/TOM; EXPL.3; ANEXE.0;                   NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 15; Voturi “pentru”: 14;  
 

 


