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HOTĂRÂREA NR.46/2022 

privind aprobarea indicatorilor de performanță precum și a tarifelor aferente unor activități din 

componența serviciului de salubrizare la S.C. ECO – SAL S.A. Mediaș 

 

 

Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 iunie 2022, 

Analizând referatul de aprobare nr. 3569/2022, şi raportul de specialitate nr. 3570/2022, întocmit de 

Secretarul general, 

Văzând avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ, 

În conformitate cu prevederile: art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. l), art. 9 alin. (1) lit. g), art. 20 alin. 

(2) lit. c), art. 26 alin. (5), art. 27 alin. (2) lit. a)-c) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a 

localităților, republicată; art. 9 alin. (4) lit. c), art. 43. alin. (2) lit. a)-d), alin. (3)-(5) din Legea nr. 51/2006 

privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Cap. 

VII, art. 7 pct. 1 lit. e) lit. i) lit. j) lit. n) lit. p), pct. 2 lit. h) lit. v) lit. w) lit. y), art. 7.1.1 lit. a.1) pct.19, Cap. 

XI, art. 11 pct. 1) lit. a), pct. 2), pct. 5-8), Cap. XII art. 12, Cap. XIII art.13 din Contractul de delegare a 

gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009–364/27.04.2009, forma actualizată 

iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare; Normele metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților aprobate de Ordinul 

A.N.R.S.C. nr. 109/2007, 

În temeiul  art. 89 alin. (1) și alin. (2), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 132, art. 

139 alin. (3) lit. c) , art. 196 alin. (1) lit. a)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 Art. 1. Se aprobă indicatorii de performanţă nefinanciari-generali, precum și indicatorii de 

performanță pe deșeuri cu penalități la S.C. ECO-SAL S.A. Mediaş pentru anul 2022, conform Anexelor nr. 

1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art. 2. Se aprobă, începând cu 1 iunie 2022, nivelul cotei de dezvoltare inclusă în tariful pentru 

activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale (deșeuri menajere, deșeuri 

similare celor menajere, deșeuri stradale și deșeuri voluminoase), în vederea asigurării dezvoltării 

infrastructurii specifice serviciului de salubrizare, în cuantum de 19,62 lei/tonă fără TVA. 

  Art. 3. Se aprobă, începând cu 1 iunie 2022 modificarea tarifelor aferente unor activităţi din 

componenţa serviciului de salubrizare, prevăzute în Anexa nr. 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. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art. 4. Se mandatează reprezentantul orașului Copşa Mică în Adunarea Generală a Asociațiilor a 

A.D.I. ”ECONORD Sibiu” de a vota ”pentru” aprobarea celor prevăzute la art. 1, 2 și 3. 

 Art. 5. Primarul oraşul Copşa Mică, prin A.D.I. ”ECONORD Sibiu”, va asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 

 

Adoptată în Copşa Mică la data de 28 iunie 2022 

 

 

 Preşedinte de şedinţă Contrasemnează 

          Gyorffy Iosif                                     Secretar general 

        Şerban Dorin 

 

 
 

 

 

Difuzat: 1 ex. Primar, 1 ex. Inst. Prefectului, 1 ex. ADI Eco Nord, 1 ex. dosar şedinţă 


