
ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

HOTĂRÂREA NR.70 /2020
privind aprobarea modificării tarifului de depozitare a deşeurilor propus de operatorul serviciului

de salubrizare în zona de colectare 4 Petrosani (Valea Jiului)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;
Analizând Proiectul de hotărâre nr.87/12.03.2020 şi Referatul de aprobare

nr.8712.03.2020 întocmit de Primarul municipiului Petroşani dl.Florin Tiberiu Iacob - Ridzi,
prin care se propune aprobarea modificării tarifului de depozitare a deşeurilor, propus de
operatorul serviciului de salubrizare în zona de colectare 4 Petrosani (Valea Jiului);

Luând în considerare adresa înregistrată la Primăria municipiului Petroşani sub
nr.4028/11.03.2020 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară,,Sistemul Integrat de
Gestionare a Deşeurilor Judetul Hunedoara”;

Văzând raportul Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat
nr.4087/12.03.2020, raportul Biroului Juridic, Legislaţie, Resurse Umane, Administraţie
Publică Locală nr.4242//13.03.2020, precum şi avizul comisiei juridice nr.254/2020, avizul
comisiei pentru buget nr.267/2020, avizul comisiei pentru servicii publice nr.281/2020,
avizul comisiei pentru urbanism nr.291/2020;

În conformitate cu prevederile art. 20, alin.(1), lit.”h” din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.9, alin.2, lit.,,d”,
art.32, alin.1, lit.,,e”, art.43, alin.5, din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de
utilităţi publice, cu modificările ulterioare, ale Ordinului Presedintelui ANRSC nr.109/2007
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor
pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor , ale prevederilor art.115
din Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de
salubrizare al localitatilor, art. 221 alin.(1) lit.e din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, prevederile art.6, alin.1, lit k din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare
al localitatilor, prevederile Contractul de Delegare a Gestiunii nr.1824/148/2018 incheiat
intre A.D.I. - S.I.G.D Hunedoara si SC SUPERCOM S.A . Bucuresti, precum şi ale art.3,
alin.2, art.42, alin.4, art.80 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.(2), lit.”d”, alin.(7), lit.”n”, art.139, alin.3, lit.,,a”,
art.196, alin.1, lit.,,a” din O.U.G. Nr.57/2019 privind Codul administrativ.

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1 Aprobă majorarea tarifului de depozitare a deşeurilor de la 73,39 lei/tonă fără

TVA la 122,79 lei /tonă fără TVA..
Art.2 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul şi conditiile Legii nr.554/2004 a

contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Petroșani, Direcţiei

Administrarea Domeniului Public şi Privat, S.C. Supercom S.A., A.D.I. ,,Sistemul Integrat
de Gestionare a Deşeurilor Judetul Hunedoara” şi Instituţiei Prefectului – Judeţul
Hunedoara.
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