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HOTĂRÂRE

Referitor la: aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către operatorul economic delegat, Asocierea
S.C. RER VEST S.A./S.C. 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 2 – Lot 2 Tărtăria a județului
Alba, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 223/23.12.2018

Consiliul Local al comunei Săliștea, județul Alba, întrunit în ședința ordinară din data de 27.05.2021, ședință
publică,

Având în vedere:
- proiectul de hotărâre nr. 34 din 18.05.2021 privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de

către operatorul economic delegat, Asocierea S.C. RER VEST S.A./S.C. 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 2 – Lot 2 Tărtăria a județului Alba, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de
colectare și transport a deșeurilor nr. 223/23.12.2018;

- anunțul nr. 2515 din 18.05.2021 privind publicarea proiectului de hotărâre;
- anunțul nr. 2558 din 18.05.2021 privind dezbaterea publică;
- procesul-verbal nr. 2710 din 27.05.2021 încheiat în urma supunerii spre dezbatere publică;
- prevederile art. 8, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 132, art. 198  din O.U.G. nr. 57/2019 privind

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 6, alin. 1, lit. k, l, p, art. 8, alin. 1, art. 26, alin. 5 din Legea nr. 101/2006, legea serviciului de

salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 10, alin. 51 din Legea nr. 51/2006, legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 17, alin. 1, lit. a, f din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările

și completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionarea a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu

modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 6, 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
- prevederile art. 80 – 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 148, alin. 2 din Constituția României, republicată;
- prevederile hotărârii Consiliului Local al comunei Săliștea nr. 22 din 24.04.2019 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 2 – Lot 2 Tărtăria 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;

-  prevederile  hotărârii  Consiliului  Local  al  comunei  Săliștea  nr.  27  din  31.03.2020  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;

- prevederile art. 10, alin. 1 din contractul de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a
deșeurilor nr. 223/27.12.2018, semnat cu operatorul economic Asocierea S.C. RER VEST S.A./S.C. RETIM ECOLOGIC
SERVICE S.A. pentru Zona 2 – Lot 2 Tărtăria a județului Alba;

- adresa nr. 23 din 18.05.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris” Alba;
- referatul de aprobare nr. 34 din 18.05.2021 al primarului, inițiatorul proiectului de hotărâre;
- raportul nr. 2585 din 20.05.2021 al compartimentului de resort;
- avizul nr. 43 din 26.05.2021  al comisiei de specialitate nr. 1 - pentru activităţi economico-financiare, agricultură,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecția mediului și turism;
- avizul nr. 43 din 26.05.2021 al comisiei de specialitate nr. 2 – juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie socială;
- avizul nr. 43 din 26.05.2021 al comisiei de specialitate nr. 3 - pentru învăţământ, sănătate şi familie, protecţie

copii, tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte,
în temeiul prevederilor art. 139, alin. 3, lit. c, art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificările şi completările ulterioare,

mailto:primaria_salistea@yahoo.com





