ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
PRIMAR

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către operatorul
economic delegat, Asocierea SC RER VEST S.A./SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în
raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al
deșeurilor municipale și similare desfășurată în Zona 1 – Lot 1 Alba Iulia a județului Alba în
baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a
deșeurilor nr. 61/18.04.2019
Referatul de aprobare nr. ____________, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre,
primarul municipiului Alba Iulia – d-nul Gabriel Codru Plesa ;
Adresa A.D.I. Salubris Alba cu nr. 23/18.05.2021 înregistrată la Primăria municipiului Alba
Iulia cu nr. 58269/18.05.2021 ;
Hotărârea Consiliului local a municipiului Alba Iulia nr. _____ din __________________
prin care s-a aprobat Contractul de Delegare prin concesiune a gestiunii activității de
colectare și transport al deșeurilor municipale și similare desfășurată în Zona 1 – Lot 1 Alba
Iulia a județului Alba din cadrul proiectului „Sistem integrat de Management al Deșeurilor
în județul Alba” și, implicit, a tarifelor de colectare și transport deșeuri municipale și
similare ;
Hotărârea Consiliului local a municipiului Alba Iulia nr. _____ din __________________
prin care s-a aprobat Regulamentul serviciului de salubrizare a localităţilor din Județul Alba
– revizia I, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 74/2018 ;
Având în vedere prevederile:
- art. 129 alin. (2), lit. d și alin. (7), lit. n, art. 132, art. 136 alin. (3), alin. (7) și alin. (8)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 6 alin. (1), lit. l, k și p, art. 8 alin. (1), art. 26 alin.(5) din Legea nr. 101/2006 a
salubrizării localităţilor, republicată , cu modificările şi completările ulterioar;
- art. 10, alin. (5^1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu
modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile:
- art. 17, lit. a si lit. f din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, modificată și
completată prin O.U.G. nr. 74/2018, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionarea a
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 31/2019, a Legii nr. 51/2006 privind
serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 10, alin. (1) din contractul de delegare prin concesiune a activității de colectare și
transport a deșeurilor nr. 61/18.04.2019, semnat cu operatorul economic Asocierea SC RER
VEST S.A./SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru Zona 1 – Lot 1 Alba Iulia a
județului Alba.
Raportul de specialitate nr. _____________________ al _____________________ din
cadrul
aparatului
de
specialitate
al
Primarului
municipiuluiAlba
Iulia
___________________________

În temeiul art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a şi art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,
PROPUN CONSILIULUI LOCAL SA ADOPTE PREZENTA :
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se aprobă modificarea art. 10 alin. (1) din contractul de delegare nr. 61/18.04.2019
în conformitate cu tarifele unice recalculate pentru colectarea separată și transportul deșeurilor
municipale și similare, ca urmare a atribuirii contractului de concesiune nr.
3026/248/09.02.2021 având ca obiect “Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de
gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al
Deșeurilor în județul Alba (Faza 1+Faza 2)” dintre Consiliul Județean Alba și operatorul economic
delegat, Asocierea S.C. RER VEST S.A./S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., după cum
urmează :
Denumire activitate

Denumire operaţie

Unitate de
măsură

Tarif*

Colectarea separată şi transportul separat persoane fizice inclusiv
Lei/persoană/lu
al deşeurilor municipale şi al deşeurilor asociaţii de locatari / proprietari
11,49
nă
similare provenind din activităţi comerciale – Zona URBAN - Tarif 1
din industrie şi instituţii, incl
usiv persoane fizice inclusiv
fracţii colectate separat, fără a aduce asociaţii de locatari / proprietari Lei/tonă
355,15
atingere fluxului
– Zona RURAL - Tarif 2
de deşeuri de echipamente electrice şi
agenţi economici / instituţii
electronice, baterii şi acumulatori (inclusiv
publice / administratori pieţe /
deseurile periculoase si voluminoase
Lei / tonă
359,42
organizatori evenimente – Zona
colectate in cadrul campaniilor)
urban şi rural – Tarif 3

Colectarea deseurilor voluminoase la
solicitare
Colectarea cadavrelor de animale de pe
domeniul public
Colectarea şi transportul deşeurilor
provenite din locuinţe, generate de
activităţi de reamenajare şi reabilitare
interioară şi/sau exterioară a acestora,
colectate la solicitare
Colectarea şi transportul deşeurilor
abandonate pe domeniul public

persoane fizice inclusiv
asociaţii de locatari / proprietari
Lei / tonă
– Zona URBAN și RURAL Tarif 4
agenţi economici / instituţii
Lei / tonă
publice – Tarif 5
Zona urban şi rural – Tarif 6

Lei / kg

persoane fizice inclusiv
Lei / tonă
asociaţii de locatari / proprietari
– Tarif 7

Zona urban şi rural – Tarif 8

Lei / tonă

82,52
65,38
98,06

126,31

268,78

*Tarifele nu include TVA
Art.2. Se aprobă tarifele distincte pentru colectarea separată și transportul separat al
deșeurilor reziduale și pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reciclabile
rezultate din tarifele unice recalculate, pe categorii de utilizatori, pentru colectarea și transportul
deșeurilor menajere și similare pentru utilizatorii serviciului (persoane fizice, persoane juridice

private și persoane juridice publice – instituții, autorități publice) din Zona 1 – Lot 1 Alba Iulia,
județul Alba, aflată în delegare prin concesiune la operatorul economic Asocierea SC RER VEST
S.A./SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru serviciul de colectare și transport deșeuri
municipale și similare, conform contractului de delegare prin concesiune nr. 61/18.04.2019, după
cum urmează :

Denumire activitate

Denumire operaţie

Tipul
deșeului
rezidual
reciclabil
rezidual

persoane fizice
Colectarea separată şi
inclusiv asociaţii de
transportul separat al
deşeurilor municipale şi al locatari / proprietari
– Zona URBAN –
deşeurilor similare
Tarif 1
provenind din activităţi
comerciale din industrie şi
instituţii, incl
usiv fracţii
colectate separat, fără a
aduce atingere fluxului
de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice,
baterii şi acumulatori
(inclusiv deseurile
persoane fizice
periculoase si voluminoase
inclusiv
asociaţii de
colectate in cadrul
locatari / proprietari
campaniilor)
– Zona RURAL –
Tarif 2
agenţi economici /
instituţii publice /
administratori
pieţe / organizatori
evenimente – Zona
urban şi rural –
Tarif 3
Colectarea deseurilor
persoane fizice
voluminoase la solicitare inclusiv asociaţii de
locatari / proprietari
– Zona URBAN și
RURAL –
Tarif 4
agenţi economici /
instituţii publice –
Tarif 5

Unitate de
măsură

Tarif*

Lei/recipient 60
20,73
l/lună
Lei/recipient 60
9,07
l/lună
Lei/recipient
30,83
120 l/lună

reciclabil

Lei/recipient
9,07
120 l/lună

rezidual

Lei/recipient
51,02
240 l/lună

reciclabil

Lei/recipient
9,07
240 l/lună

rezidual
reciclabil
rezidual
reciclabil
rezidual

reciclabil

Lei/recipient
1033,72
1100 l/lună
Lei/recipient
408,15
1100 l/lună
Lei/tonă

308,85

Lei/tonă

530,57

Lei/tonă

312,29

Lei/tonă

537,76

Lei / tonă

82,52

Lei / tonă

65,38

Total
tarif*
29,80

39,90

60,09

1441,87

Colectarea cadavrelor de Zona urban şi rural
animale de pe domeniul
–
public
Tarif 6
Colectarea şi transportul
persoane fizice
deşeurilor provenite din
inclusiv
locuinţe, generate de
asociaţii de
activităţi de reamenajare şi
locatari / proprietari
reabilitare interioară şi/sau
–
exterioară a acestora,
Tarif 7
colectate la solicitare
Colectarea şi transportul
deşeurilor abandonate pe
domeniul public

Zona urban şi rural
–
Tarif 8

Lei / kg

Lei / tonă

Lei / tonă

98,06

126,31

268,78

Art. 3. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de delegare prin concesiune a
activității de colectare și transport deșeuri municipale și similare din Zona 1 – Lot 1 Alba Iulia nr.
61/18.04.2019, care să cuprindă tarifele aprobate, conform art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre.
Art. 4. Tarifele menționate la art. 1. Și art. 2. din prezenta hotărâre vor fi aplicabile după
aprobarea acestora în Adunarea Generală a Asociaților Salubris Alba – Zona 1, Lot 1 Alba Iulia și
semnarea actului adițional la contractul de delegare prin concesionare cu nr. 61/18.04.2019.
Art.5. Se acordă mandat președintelui A.D.I. Salubris Alba să semneze actul adițional la
contractul de delegare prin concesionare cu nr. 61/18.04.2019 încheiat cu operatorul economic
Asocierea SC RER VEST S.A./SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., în vederea ducerii la
îndeplinire a prevederilor din prezenta hotărâre.
Art. 6. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele
prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările
ulterioare.
Art.7. (1). Prezenta hotărâre se comunică : Primarului municipiului Alba Iulia, Instituţiei
Prefectului - Judeţul Alba, A.D.I. Salubris Alba, operatorului economic delegat - Asocierea SC
RER VEST S.A./SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Directia cheltuieli ;
(2). Publicitatea hotărârii se va asigura prin afişare la sediul Primăriei municipiului Alba
Iulia și pe pagina de internet: www.apulum.ro
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