ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.4
privind modificarea tarifelor pentru prestarea activităţii de salubrizare la
nivelul oraşului Ocna Mureş

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă de îndată, la data de
09.01.2017, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 18/06.01.2017 de către primarul
oraşului Ocna Mureş Silviu Vinţeler.
Având în vedere expunerea de motive a Primarului oraşului Ocna Mureş nr.373/09.01.2017,
fişa de fundamentare nr.374 din 09.01.2017 a Comisiei speciale numite prin Dispoziția
nr.836/14.07.2015, raportul de specialitate nr.371/09.01.2017 întocmit de către Direcţia economică,
Adresa nr.143/19.12.2016, a S.C. Financiar Urban SRL Piteşti-Argeş, înregistrata la noi sub nr.
21586/21.12.2016 coroborate cu Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităti publice,
republicată,cu modificările şi completările ulterioare, art.25 şi urm. din Legea nr.101/2006 a serviciului
de salubrizare a localităților, republicată, Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, art. 7 din
Ordinul 109/2007 al Preşedintelui ANRSC, a tarifului pentru precolectare, colectare şi transportul
deşeurilor de la persoane fizice şi asociaţii de proprietari şi de la agenţi economici şi instituţii, Ordinul
ANRSC nr. 82/2015- privind aprobarea Regulamentului- cadru al serviciului de salubrizare al
localitaților, Legea nr. 384/2013- privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2013 pentru
modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de
Mediu, H.G.R nr. 349/21.04.2005 privind depozitarea deşeurilor, Hotărârile adoptate de Consiliul local
al oraşului Ocna Mureş nr.155/30.10.2008 privind forma de gestiune a serviciului public de
salubrizare, nr.154/30.12.2010, privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de
concesionare, nr.23/28.02.2011, privind aprobarea noului Regulament al serviciului de salubrizare a
oraşului Ocna Mureş, Dispoziţia primarului oraşului Ocna Mureş nr.3/14.01.2011 privind durata
maximă a contractului de concesionare a serviciului de salubrizare la nivelul oraşului Ocna Mureş și
HCLOM nr. 148/16.07.2015 privind modificarea tarifelor pentru prestarea activităţii de salubrizare la
nivelul oraşului Ocna Mureş, HCLOM nr.158/2015 modificată prin HCLOM nr.167/2015.
În temeiul art. 36, alin. (6) lit.a) pct. 14 şi art. 45 din Legea nr.215/23.04.2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă modificarea tarifelor, ce vor fi practicate începând cu luna ianuarie 2017, la
nivelul oraşului Ocna Mureş, de către SC. Financiar Urban SRL Piteşti-Argeş, punct de lucru Ocna
Mureş, astfel:
a) La activitatea de precolectare, colectare si transportul deşeurilor municipale, inclusiv
a deşeurilor toxice periculoase din deşeuri menajere, cu exceptia celor cu regim special
de la persoane fizice si asociaţii de proprietari,
Tarif vechi
Majorare
Tarif nou
tarif vechi făra T.V.A 6,37lei/persoană
42,07 %
9,05 lei/persoană
tarif vechi cu T.V.A 7,9 lei/persoană
42,07 %
10,77 lei/persoană
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b)

La activitatea de precolectare, colectare si transportul deşeurilor municipale, inclusiv
a deşeurilor toxice periculoase din deşeuri menajere, cu exceptia celor cu regim special de
la agenţi economici,
Tarif vechi
Majorare
Tarif nou
tarif vechi fară T.V.A 74,19 lei/mc
28,26 %
95,16 lei/mc.
tarif vechi cu T.V.A
92 lei/mc
28,26 %
113,24 lei/mc.

Art. 2. (1) Se modifică cuantumul taxei speciale de salubrizare instituită prin art.1 alin.(1) al
HCLOM nr.58/26.03.2015 așa cum a fost modificată prin HCLOM nr.167/2015, după cum urmează:
-

28,00 lei lunar de persoană, pentru persoanele fizice, indiferent de vârsta acestora;
40,00 lei lunar, pentru persoanele juridice, indiferent de forma sub care este organizată
activitatea, calculată separat pentru fiecare punct de lucru deschis pe raza UAT Oraşul Ocna
Mureş.

(2) Noile cuantumuri ale taxei speciale de salubrizare aprobate conform alin.(1) pot fi
încasate numai pe baza „Evidenţa utilizatorilor fără contracte de prestare a serviciului de
salubrizare” în condițiile stabilite prin HCLOM nr.58/26.03.2015 .
Art. 3. Împotriva hotărârii persoana interesată va putea depune acțiune la instanța de contencios
administrativ competentă, în condițiile, termenul și cu respectarea procedurii prevăzute de Legea
nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art.4: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, 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, 09.01.2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BACIU IOAN

GMA/GMA; EXPL.6; ANEXE.0;

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi:17; Voturi “pentru”:16, voturi contra:0, abțineri:1
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