
ROMANIA
JUDEŢUL SIBIU

ORAŞUL COPSA MICA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. ft /2020
privind modificarea tarifelor pentru anul 2020, tarife aferente unor activităţi, din

componenţa Serviciului de salubritate prevăzute în anexa 6 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma

actualizată iulie 2015

Consiliul Local al oraşului Copsa Mica, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 februarie
2020,

Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. .1070/2020 al proiectului de hotărâre prin care se propune

modificarea tarifelor pentru anul 2020, tarife aferente unor activităţi, din componenţa Serviciului de
salubritate prevăzute în anexa 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin
atribuire directă nr. 1/01.04.2009 - 364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015 şi raportul de
specialitate întocmit Compartimentul impozite si taxe locale, înregistrat sub nr. 1 131/2020,

- avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe,
administrarea domeniului public si privat, agricultura, gospodărie comunala, servicii si comerţ,

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin atribuire
directă nr. 1/01 .04.2009-364/27.04.2009 forma actualizată iulie 2015,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a
localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale OUG nr. 196/2005 privind
Fondul pentru mediu, ale art. 15 alin. (I) lit. ”b” şi ”c” din Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind
aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile
specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, OUG nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005
privind Fondul pentru mediu şi a Ordinului Ministrului Mediului privind modificarea si completarea
anexei la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea
Metodologiei de calcul al contribuţiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu, ale Flotararea nr.
8/2019 a A.D.I ’’ECO” Sibiu şi HCL Cristian nr.68/2019.

în temeiul art.129 alin.(2) lit. „d”, alin.(7) lit. „n” ,art.!39, art. 196, art. 200 din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE

Art.l. Se aprobă modificarea tarifelor pentru anul 2020, tarife aferente unor activităţi, din
componenţa Serviciului de salubritate prevăzute în anexa 6 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009 - 364/27.04.2009, forma actualizată
iulie 2015, conform anexei nr. I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului oraşului Copsa Mica în Adunarea Generală a
Asociaţiilor A.D.I. Econord Sibiu, de a vota ’’pentru” aprobarea modificării tarifelor pentru anul 2020,
a tarifelor pentru activităţile din componenţa serviciului de salubrizare furnizate în beneficiul
utilizatorilor casnici şi non-casnici de pe raza unităţilor admin istrativ-teritoriale membre ale A.D.I.
Econord Sibiu.

Art.3. Primarul oraşului Copsa Mica, prin ADI Econord Sibiu, va asigura ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în
materie.

Adoptata (n.tîrasul Copsa Mica Ia data de 27 februarie 2020
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Anexa nr.l la Adresa nr. 08/28.0 .2020

(Anexa nr. 6 - la Contractul de delegare a gestiunii serviciului dc salubrizare, prin atribuire directă nr.
I/O1.04.2009-364/27.04.2019 forma actualizată iulie 2015)

Tarife aprobate prin
HCL 419/2018

Tarif începân 1 cu
data de 01.01.1 020

Activitate

1. Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor
j municipale şi deşeurilor similare provenind din activităţi

comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate
; separat

] a) Deşeuri municipale:
I . Deşeuri menajere (rezidual) inclusiv fracţii colectate

separat [cu excepţia deşeurilor biodegradabile
prevăzute la pet. I, lit. d) 1 si Iii. f ) dc la utilizatori
casnici, reprezentând colectivitatea locală:

2. Deşeuri menajere (rezidual) inclusiv fracţii colectate !

separai [c˙i excepţia deşeurilor biodegradabile
prevăzute la pet. I, Iii. d) 2 si lit. I | provenite de la i
utilizatori casnici, reprezentând persoane fizice care !
beneficiază individual, pe bază de comandă/contract,
de activitatea de colectare a acestora.

3. Deşeuri similare celor menajere inclusiv fracţii
colectate separat |cu excepţia deşeurilor
biodegradabile prevăzute la pet. 1, lit. d) 2 si lit. f ]
provenite de la 'utilizatori non-casnici - persoane
juridice, instituţii publice sau asociaţii, altele decât
asociaţiile de proprietari, fundaţii, alte entităţi, care
beneficiază individual, pe bază de comandă/contract,
de activitatea de colectare a acestora.

i

:

103,25 lei/mc -
312,88 lei/to

1 17.57 lei/mc
356,28 lei/tc

i b) Deşeuri municipale - Deşeuri menajere şi deşeuri similare,

! inclusiv fracţii colectate separat [cu excepţia deşeurilor
biodegradabile prevăzute la pet. I. Iii d) si lit f J. generale de

colectivitatea locală, provenite de pc domeniul public şi/sau
privat al U.A.T. - num. Mediaş.
c) Deşeuri municipale - Deşeuri voluminoase, de la utilizatori
casnici si non-casnici. care beneficiază individual, pe baza de
comanda/contract, de activitatea de colectare a acestora.
d) I . Deşeuri municipale - Deşeuri biodegradabile colectate
separat provenite de la utilizatorii casnici reprezentând
colectivitatea local _____ __

i 2. Deşeuri municipale - Deşeuri biodegradabile - vegetale
: din grădini provenite de la utilizatori casnici care beneficiază
I individual, pe baza de comanda/contract, de activitatea de
| colectare a acestora.

231,81 iei/to. 231,81 lei/to.
j

231,81 lei/to.+ tariful ! 231,81 iei/to.+ taiiful
operatorului Staţiei de operatorului Staţiei de
Compostare Târnava | Compostare Târna’ a---)3. Deşeuri municipale - Deşeuri biodegradabile incluzând :

I 23 1 .8 1 lei/to.-r- tariful 231.81 lei/to.+ tar ful
operatorului Staţiei dc
Compostare Târnava

şi deşeuri le vegetale, colectate separat de la utilizatorii non-
casnici. care beneficiază individual, operatorului Staţiei ie

j Compostare Târnava
de activitatea de

j colectare a acestora pe baza de comandă/contract.
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' e) Deşeuri din construcţii, generate din activităţile de 1

; reamenajare şi reabilitare interioară şi'sau exterioară, de j
utilizatori casnici şi non-casnici. care beneficiază individual.
pe baza de comandă/eoni ract, de activitatea dc colectare a

j acestora.___
l Q Tarif colectare şi sortare deşeuri reeiclabile
' g) Chirie containere 5 mc la utilizatori casnici şi non-casnici
, pentru deşeuri menajere şi similare. _______

h) Chirie containere 1,1 mc la utilizatori casnici şi
; casnici pentru deşeuri menajere şi similare.
[_i) Tarif cântărire pentru utilizatori casnici şi non-casnici.

Nota: La tarifele prezente se adaugă T.Y'.A.

146.05 lei/mc
94,37 lei/to

146,05 lei/mc
94,37 lei/ti

859,4 lei/to

58,00 lei/buc/luna

859,4 iei to

58,00 lei/buc/ una

non-
14,00 lei/buc/l una 14,00 Jei/buc/!una

70 lei/cânlărire 70 lei/cântăr re

I arife aprobate prin
i ICI. 419/2018

Tarif începând cu
data de 01.01.˙020

Activitate

I 2. Maturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor_publice

_____
________

[ a) curăţarea căilor publice - măturat manual
| b) curăţarea căilor publice măturat mecanizat

j c) curăţarea căilor publice curăţat rigole
i dl curăţarea căilor publice • întreţinere
I e) stropii carosabil
j f) spălat carosabil
! g) tarif manoperă salubritate/oră tehnologică

l comandă/contract)_ ___
____

_
Nota: La tarifele prezente se adaugă T.Y'.A.

28,00 lei/1000 mp
19,00 lei/1000 mp

170.00 Ici/1000 mp
6.00 Iei/ 1 000 mp

24,00 lei/1000 mp
32,00 lei/1000 mp

(pe bază dej 15,19 lei/oră

28,00 lei/1000 mp
19.00 lei/ i 000 mp

170.00 lei/100C mp
6.00 iei/1000 mp

24.00 lei/1000 mp
32.00 lei/ 1 000

15,19 lei/orii
mp

Tarife aprobate prin j Tarif începând
data de 01.Oi.2

Activitate

: 3. Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi

menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei şi j

cu
i llCi. 419/2018 120

îngheţ

1 I. Veghe'staţionare/permanenţă/buc:
I a) autobasculanul/aiilospecialâ cu sârăriţâ şi lamă 26.90 lei/ora

17.82 lei/ora
23.27 iei/ora
1 7,63 iei/ora

26,90 lei/orî
17,82 lei/or;

23,27 lei/ort
1 7,63 lei/orc

j b) tractor cu plug
c) autosărăriţă
d) auloîncărcator

II. Funcţionare/buc:
a) autobascuianlă/autospecialâ cu sărăriţă şi lamă
b) tractor cu plug
c) autosărăriţă

| d) autoîncârcator
j c) tractor cu remorcă

Q autoutilitară
III. Alte servicii/buc.
a) ofiţer de serviciu
b) îndepărtarea manuală a zăpezii şi poleiului

137,25 iei/ora
63,58 iei /ora

101.81 lei/ora
63,18 lei/ora
50,33 lei/ora
32,74 Ici/ora

137.25 lei/orb
63,58 lei/ora
101,81 lei/ort
63, 1 8 lei/ora
50,33 lei/ora

!

____
32,74 lei/ora

:

i

r
17,78 lei/ora
15.19 lei/ora
15. 19 lei /ora
15. 19 iei/ora

17.78 lei/ora
15,19 lei/ora
1 5, i 9 iei/ora
1 5, 1 9 lei/oraI c) împrăştiat manual a materialului antiderapant

| d) veghe /permancnţă/dcszâpcv.irc-' persoană
Nota: La tarifele prezente se adaugă T.Y'.A.

;
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Tari fe aprobate prin
MCI. 419/2018

Tarif începân i cu
dala de 01.Oi.2020

Activitate

4. Alte tarife specifice serviciului de salubritate
I. Tarif preluare la CPPVD a deşeurilor municipale, inclusiv
fracţii colectate separat - incluzând:
a) deşeuri menajere, voluminoase, deşeuri din construcţii şi
demolări în amestec, etc. provenite de la utilizatori casnici şi
non-casnici (cu excepţia deşeurilor de ambalaje care se
preiau cu titlu gratuit)
b) Tarif preluare la CPPVD a deşeurilor biodegradabile şi
vegetalc**provenite de la utilizatori casnici şi non-casnici _ _j
c) Tarif preluare la CPPVD a deşeurilor din construcţii şi I
demolări pentru cantitati mai mari de 1,0 mc., provenite de la
utilizatori casnici şi non-casnici______ _
2. Tarif prestare serviciu de măturat mecanizat, pentru terţi ;

cu caracter ocazional,

3. Tarif vânzare materiale/agregate provenite din prelucrarea
prin concasare şi sortare a deşeurilor provenite din
construcţii şi demolări, (beton, asfalt)

4. Tarif vânzare materiale/agregate provenite din concasarea |
şi sortarea deşeurilor din construcţii şi demolări (cărămizi, j
ţigle, moloz).

5. Tarif preluare deşeuri anvelope uzate,

6. Tarif funcţionare excavator*.
7. Tarif funcţionare concasor*.
8. Tarif funcţionare senator *. __
9. Tarif funcţionare încărcător*.
lO.Tarif funcţionare tocător deşeuri voluminoase şi vegetale*__
1 1.Tarif transport rutier mărfuri în inter iorul localitâjii.
12. Tarif transport rutier mărfuri în exteriorul localităţii. __
13. Tarif preluare deşeuri periculoase din menajer de la
agenţi economici.
14. Tarif închiriere containere de 5 şi 7 me pentru deşeuri
din construcţii şi demolări (primele 48 de ore sunt cu titlu

| gratuit). ...................................................................J_ .
15. Tarif consultanţă de specialitate în domeniul
managementului deşeurilor.
16. Tarif perfectare contract nou pentru utilizatori non-casnici
1 7. Tarif vânzare refuz de sort provenit din concasare pentru J
rambleiere şi umplere i

1 1 7,73 lei/tonă 217,40 lei/to lă

1 1 7.73 lei/tonă 98,17 lei/tor ă

53,91 lei/ton: i

83,56 lei/m :

21 6.85 lei/ora 216,85 lei/oia

19,56 lei/tonă 19,56 lei/tonă

L

11,05 lei/tonă 11,05 lei/toni

1 16,77 lei/tonă 116,77 lei/tot ă
143,73 lei/oră 143,73 lei/or 1_

227,07 lei/ori
201,83 lei/or S

~
( 227,07 lei/oră
Ţ 201 ,83 lei/oră

68,67 lei/oră 68,67 lei/ori
1 82,63 lei/oră
4.8 1 lei/km
3.76 lei/km

182,63 lei/ori
4,81 lei/km
3,76 lei/km

5,0 lei/kg 5,0 lei/kg

16.13 lei/zi 16,13 lei/zi

80.64 lei/oră 80.64 lei/oră;

41,66 lei 41,66 lei

1,48 lei/tonă 1 ,48 lei/tor ă

1 8. Tarif depozitare pământ şi alte minerale din
cxcavări/decopertâri în zona Gura Câmpului (blocuri ANL) j

Notă: la tarifele prezente se adaugă T.V.A
• la tariful de închiriere şi funcţionare al utilajelor de concasare sc adaugă valoarea transpoi

utilajelor la destinaţia solicitată de beneficiar (dacă acesta nu poate asigura transportul în regim propriu), prec
diurna mecanicului de utilaj dc 70 lei/zi.

** la tariful de prehiar˙ale deşeurilor biodegradabile şi vegetale se adaugă şi tariful operatorului Staţ
'compostare aprobat)

19,40 lei/tonă 19,40 lei/tonă

tuiui
im şi

ei de
Compostare Târnava (98.
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