ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.4/28.01.2019
privind aprobarea modifciarii Contractului de delegare a
gestiunii si a Regulamentului Serviciului public de salubrizare al localităţilor
membre ale ADI, cu obiect de activitate serviciile de salubritate
Consiliul local al oraşului Baia de Arieş, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Luând în dezbatere:
- proiectul de hotarare initiat de primar privind aprobarea modifciarii Contractului de delegare a gestiunii si a
Regulamentului Serviciului public de salubrizare al localităţilor membre ale ADI, cu obiect de activitate serviciile de
salubritate;
- raportul de specialitate nr.285/23.01.2019, întocmit de domnul Jantea Adrian – sef birou tehnic,
- Adresa nr.614401/06.12.2018 a Autoritaţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilităţi Publice;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1,2 si 3 din cadrul consiliului local;
Având în vedere:
- art.17 din Legea nr. 211/2011 republicată, privind regimul deşeurilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje
-O.U.G. nr.196/2005, privind Fondul pentru mediu;
-art. 36 alin.(2) lit.”d” coroborat cu alin.(6) lit.”a” pct.14, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 (2) şi ale art.115 (1) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Avizează modificările la Contractul nr.1/ 29.12.2010, de delegare a gestiunii Serviciului public zonal
de salubrizare al localităţilor Baia de Arieş, Bistra, Lupşa, Sălciua, Poşaga şi Ocoliş – membre ale Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitară (ADI) ,,Eco Apuseni”, având ca obiect de activitate servicii de utilităţi publice, după
cum urmează:
“Se modifică alin.(1) al art.10 din Cap.VI – Tarife practicate si formulele de actualizare a acestora, care va
avea următorul cuprins:
Precolectarea deseurilor se va face pe patru categorii: hârtie, metal, plastic si sticlă.
Colectarea deşeurilor precolectate selectiv, se va face in mod gratuit de către operatorul de salubrizare
licenţiat.
Cheltuielile pe care operatorul de salubrizare le înregistrează prin colectarea deşeurilor precolectate
selectiv, inclusiv penru achiziţionarea sacilor menajeri inscripţionaţi, vor fi amortizate prin valorificarea
respectivelor deşeuri.”
Art.2. Avizează modifciările la Regulamentul Serviciului Public Zonal de Gestionare a Deseurilor pentru
localitBaia de Arieş, Bistra, Lupşa, Sălciua, Poşaga şi Ocoliş – membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară
(ADI) ,,Eco Apuseni”, după cum urmează:
“Se modifică art.23, din Regulament, care va avea următorul cuprins:
Colectarea deşeurilor precolectate selectiv, se va face in mod gratuit de către operatorul de salubrizare
licenţiat.”

Art.3 .(1) Se introduc următorii indicatori de performanţă, in Regulament :
Activitatea serviciului
de salubrizar
Colectarea separată a
deșeurilor municipale
prevăzute la art. 17 alin.
(1) lit. a).

Descrierea indicatorului
Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă
din deșeurile municipale, colectate separat, ca
procentaj din cantitatea totală generată de deșeuri de
hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile
municipale.
Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă
din deșeurile municipale colectate separat reprezintă
cantitatea acceptată într-un an calendaristic de către
stația/stațiile de sortare.

Operarea stațiilor de
sortare.
Colectarea și transportul
deșeurilor provenite din
locuințe, generate de
activități de
reamenajare și
reabilitare interioară
și/sau exterioară a
acestora

Cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal,
plastic și sticlă din deșeurile municipale se calculează
pe baza determinărilor de compoziție realizate de
către operatorul de salubrizare. În lipsa
determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale,
cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă
din deșeurile municipale se consideră a fi 33%.
Cantitatea totală de deșeuri trimise la reciclare ca
procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptate la
stațiile de sortare (%).
Cantitatea totală de deșeuri provenite din locuințe,
generate de activități de reamenajare și reabilitare
interioară și/sau exterioară a acestora, predată pentru
reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare
materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere,
direct sau prin intermediul unei stații de transfer ca
procentaj din cantitatea de deșeuri provenite din
locuințe, generate de activități de reamenajare și
reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora
colectate (%).

Valoarea minimă a
indicatorului
40% pentru anul 2019

50% pentru anul 2020
și 60% pentru anul
2021

70% începând cu anul
2022

75%
minimum 55% în anul
2019;
minimum 70% în anul
2020.

(2) Nerealizarea indicatorilor de performanţă menţionaţi la alin.(1), conduce la penalităţi de întârziere,
conform legislaţiei în vigoare.
Art.4. Se acordă mandat special domnului primar Traian Pandor - reprezentantul oraşului Baia de Arieş in
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) ,,Eco Apuseni”, să voteze modificările mai sus
menţionate
Art.5. Prezenta hotarare poate fi atacata în instanţa de contencios administrativ, în termen de 30 zile de la
comunicare.
Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului - judeţul Alba
Biroului urbanism
Primarului orasului Baia de Aries
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) ,,Eco Apuseni”
Se afişează la sediul si pe site-ul Primăriei oraşului Baia de Arieş .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile , din numărul de 13 consilieri în funcţie
şi 12 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Cons. Boghian Gheorghe
N.D. 5 exp

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

