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HOTĂRÂREA NR.4 
din data de 30 ianuarie 2019

- privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraş, a 
Regulamentului privind aplicarea taxei speciale de salubritate, precum şi modificarea şi 

completarea, începând cu data de 01.01.2019, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de salubritate din municipiul Fagaras prin incredintare directa nr. 5035/05.03.2008 şi a 

Contractului de delegare a gestiunii activităţilor de măturat stradal şi deszăpezire din Municipiul
Făgăraş prin încredinţare directă nr. 12.057/2011

C O N S ILIU L LO C A L AL M U N IC IP IU LU I FĂGĂRAŞ, 
întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Fagaras nr.39.810/1 /12.12.2018, 
Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publica Locala nr.39.810/12.12.2018 şi 
completare la raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publica Locala nr. 1910/21.01.2019 
prin care se propune aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului 
Făgăraş, a Regulamentului privind aplicarea taxei speciale de salubritate, precum şi modificarea şi 
completarea, începând cu data de 01.01.2019, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de salubritate din municipiul Fagaras prin incredintare directa nr.5035/05.03.2008 şi a 
Contractului de delegare a gestiunii activităţilor de măturat stradal şi deszăpezire din Municipiul 
Făgăraş prin încredinţare directă nr. 12.057/2011,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, 
învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, precum şi al Comisiei 
pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,

In conformitate cu prevederile art. 2 alin(l)şi alin (3) lit.k), art. 6 alin (1) lit. e),h) şi i), art. 
12, art. 13, art.14, art.22 alin 2, art.26 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităţilor,modificată şi completată, ale art. 1 alin(2) lit.e) , art.3, art.6, şi urm, art.22, art 29 alin 
(6) , alin ( 8) şi alin (11) lit. m), art.30, art. 32 alin (1), art. 42 alin (2)şi alin (3) din Legea 51/2006 
a serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată, art.8 , art. 11, art. 15 din 
Ordinul ANRE nr. 109/2007privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, art. 486 şi 
urm din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, Dispoziţia Primarului nr. 1212/10.10.2018,

Respectând preverile art. 17 şi urm.din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, 
modificată şi completată, ale Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, modificată şi completată, ale OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamnete electrice 
şi electronice, modificată şi completată,

Potrivit reglementărilor prevăzute în Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de 
viaţă al populaţiei aprobate prin OMS nr. 119/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în 
Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de 
salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, în HG 745/2007 pentru 
aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de
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utilităţi publice, în Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al 
serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,

Conform prevederilor art. 36 din Legea 100/2016 din Legea 100/2016 privind concesiunile 
de lucrări şi concesiunile de servicii, modificată şi completată, ale Legii 273/2006 privind finanţele 
publice locale,

Având în vedere prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, procesul-verbal de afişare cu 
nr.37.399/22.11.2018 al dezbaterii publice pentru Regulamentul Serviciului Public de Salubritate al 
Municipiului Făgăraş , precum şi Regulamentul privind aplicarea taxei speciale de salubritate si 
Dezbaterea publica din data de 05.12.2018 cu nr. inregistrare 38.994, Adresa Preşedintelui 
Consiliului de Administraţie al S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraş, înregistrată la Municipiul Făgăraş 
la nr.3 8.740/04.12.2018, precum şi întâlnirea publică cu proces- verbal aferent nr. 810/10.01.2019, 

Faţă de proiectul iniţial ca urmare a dezbaterii publicii şi a întânirii publice s-au adus 
următoarele amendamente:

1. Cuantumul taxei speciale de salubritate pentru persoane fizice să fie 13 lei
2. Să nu se instituie taxa specială de salubritate pentru persoane juridice în cuantum de 

160 lei/mc ( Tva inclus) ci pentru acesată categorie de persoane să se perceapă 
încuntinuare tarif în cuantum de 134,45 lei/mc fără TVA, respectiv 160 lei/mc cu 
TVAinclus

3. Cetăţenii să completeze declaraţia de impunere unde se specifică pe propria 
răspundere numărul de persoane care locuiesc împreuna fără documente 
justificative. In cazul în care se constată că, de fapt, sunt mai multe persoane la 
adresa respectivă, se vor lua următoarele măsuri:
-să se aplice amenda contravenţionala foarte mare;

-să se plătească contravaloarea taxei pentru fiecare persoană nedeclarată iniţial, de 
la data de 01.01.2019;

-să se aplice măsurile prevăzute în Codul penal pentru fals în declaraţii;

-pentru cei plecaţi în străinătate, care nu depun declaraţie de impunere la Serviciul 
Venituri Bugetare (se poate face şi online), se va achita din oficiu taxa pentru trei 
luni, pentru o persoană. în cazul în care se va depune această declaraţie, se va 
achita taxa pentru perioada în care vor sta la Făgăraş.

4. informarea, educarea si conştientizarea cetăţenilor privind drepturile, obligaţiile, 
categoriile de deşeuri si modalitatea de colectare selectiva prin amplasarea de 
panouri reprezentative in proximitatea punctelor de colectare.

Luând in considerare art. 36, alin (2), lit. b),c) si d), alin. 4 lit c) ,alin 5 lit a)şi b) alin (6), lit. 
a), pct. 9, si 14, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
modificată şi completată,

In temeiul art. 45 alin. (3) si ale art.115 alin.l lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. -  Se aprobă Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraş, 
prezentat în Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre, cu aplicabilitate de la 01 
ianuarie 2019.
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Art.2. -  Se aprobă Indicatorii de performanţă ai serviciului public de salubrizare din 
municipiul Făgăraş pentru fiecare categorie de activităţi ,prezentaţi în Anexa nr. 17 -A-B-C-D-E la 
Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraş ,parte integrantă din 
prezenta hotărâre .

Art.3- Se aprobă Regulamentul privind aplicarea taxei speciale de salubritate cu 
aplicabilitate de la 01 ianuarie 2019.

Art.4. - Contractul de delegare a gestiunii activitatilor de maturat stradal si deszăpezire din 
municipiul Fagaras prin incredintare directa nr. 12057/2011 şi Contractul de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de salubritate din municipiul Fagaras prin incredintare directa nr. 
5035/05.03.2008 se modifică şi se completează corespunzător prin Act adiţional.

Art.5. - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Făgăraş să semneze Actul adiţional la 
Contractul de delegare a gestiunii activitatilor de maturat stradal si deszăpezire din municipiul 
Fagaras prin incredintare directa nr. 12057/2011, şi Actul adiţional la Contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de salubritate din municipiul Fagaras prin incredintare directa nr. 
5035/05.03.2008 precum si toate documentele ce vor rezulta ca efect al prezentei hotarari .

Art.6 - Predarea Punctelor de precolectare a deşeurilor menajere şi biodegradabile 
reprezentând platformele împrejmuite şi a platformelor subterane se face prin încheierea unui 
proces-verbal de predare-primire.

Art.7 -  De la data prezentei hotărâri se revocă:HCL 250/27.09.2018, HCL 272/29.11.2017, 
HCL 14/28.01.2016 precum şi orice prevedere contrară.

Art.8. -  De la data prezentei hotărâri se revocă parţial HCL 45/31.03.2015 în sensul că se 
elimină reglementările cu privire la persoanele fizice.

Art.9. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 
Primarul Municipiului Fagaras prin Direcţia Administraţie Publica Locala şi Direcţia economică 
din cadrul aparatului de specialitate la primarului municipiului Fagaras si S.C. SALCO SERV

Art.10. - Prezenta hotarare se aduce la cunostiinta publica , respectiv se comunica 
Primarului Municipiului Fagaras, celor nominalizaţi cu aducerea la indeplinire si se comunica 
Instituţiei Prefectului in vederea exercitaţii controlului cu privire la legalitate.

-1 ex. Dosarul de şedinţă 
-1 ex. Colecţie 
-1 ex. Prefectură 
-1 ex. Primar 
-1 ex. Secretar
-1 ex. Direcţiei Administraţie Publica Locala
-1 ex. S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraş
-1 ex.Direcţia Buget-Finanţe
-1 ex. Serviciul Venituri Bugetare
-1 ex. Compartiment Relaţii cu publicul, arhivă
-1 ex. Afişare.

Cod: F-50

S.A.Făgăraş.
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