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HOTĂRÂREA NR.5 
din data de 30 ianuarie 2019

- stabilirea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice, modificarea tarifului 
pentru juridice privind colectare separata si transport deşeuri reziduale si biodegradabile de la 

agenţii economici din Municipiul Făgăraş, stabilirea tarifului pentru colectare, transport, stocare 
temporară şi sortare deşeuri hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeuri municipale, stabilirea tarifului 
pentru ridicare, transport şi depozitare D.E.E.E.şi modificarea unor tarife aferente contractului de 

concesiune nr. 12. 057/01.06.2011 începând cu data de 01 ianuarie 2019

CONSILIUL LO CAL A L MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 
în trun it în şedinţă ordinară,

Analizând Expunerea de motive a Primarului municipiului Fagaras nr. 40.043 /1/13.12.2018 
şi raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publica Locala nr. 40.043 /13.12.2018 prin 
care se propunea stabilirea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice, 
modificarea tarifului pentru juridice privind colectare separata si transport deşeuri reziduale si 
biodegradabile de la agenţii economici din Municipiul Făgăraş, stabilirea tarifului pentru colectare, 
transport, stocare temporară şi sortare deşeuri hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeuri municipale, 
stabilirea tarifului pentru ridicare, transport şi depozitare D.E.E.E.şi modificarea tarifelor pentru 
activitatea de măturat stradal din contractul de concesiune începând cu data de 01 ianuarie 2019,

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 1. art. 5, art.6 alin 1 şi 2, art. 8, art. 9 alin 1 art.20, 
art. 24 alin 1 si 5, art.26 şi urm din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, nr. 101/2006, 
actualizata,ale art. 3 alin 1 si alin 2 , art. 6, art. 7, art. 8 alin 1 si alin 3 lit. j), art. 9 alin 1 lit. d), art. 
41 alin 3 lit c), art. 42 alin Îşi 4, art. 43 alin 2- 5 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, republicata, cu modificările si completările ulterioare, 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,

Ţinând cont de prevedrile Legii nr. 116/2002 privind privind prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale şi ale HG nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale,

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 ,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 special de salubritate si 
Dezbaterea publica din data de 05.12.2018 cu nr. inregistrare 38.994., precum şi Adresa
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Preşedintelui Consiliului de Administraţie al S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraş, înregistrată la 
Municipiul Făgăraş la nr. 38.740/04.12.2018,

Faţă de proiectul iniţial ca urmare a dezbaterii publicii şi a întâlnirii 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. In 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 prevederile HCL.nr.4/30.01.2019, anexa nr.II privind Regulament de 
aplicare a taxei speciale de salubrizare, art. 36, alin (2), lit. b)şi d ) , alin. 4 lit c ) , alin (6), lit. a), pct. 
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. -  începând cu data de 01 ianuarie 2019 se stabileşte taxa specială de salubritate 
pentru persoanele fizice în cuantumul de 13 lei / persoană.

Art.2. - începând cu data de 01 ianuarie 2019 se stabileşte tariful în cuantum de 10, 93 
lei/persoană fără TVA, respectiv de 13 lei / persoană cu TVA înclus aferente acţiunii de colectare, 
transport, stocare temporară, sortare, depozitare finală conţinând şi contribuţia la economia 
circulară, a deşeurilor reziduale şi biodegradabile din deşeurile menajere.

Art. 3. - Se aprobă exceptarea de la plata taxei speciale de salubritate a persoanelor 
desemnate la art. 18 alin 1 din Regulamentul privind aplicarea taxei speciale de salubritate.

Art. 4. - Se aprobă reducerea cu 50% a taxei speciale de salubritate pentru persoanele 
desemnate la art. 18 alin 2 din Regulamentul privind aplicarea taxei speciale de salubritate în 
condiţiile Legii 116/2002.

Art. 5 -  începând cu data de 01 ianuarie 2019 se stabileşte tarifului pentru colectare, 
transport, stocare temporară şi sortare deşeuri hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeuri municipal- 
deşeuri de ambalaje- în cuantumul de 617,51 lei TVA cu taxare inversă.

Art. 6. - începând cu data de 01 ianuarie 2019 se modifică tariful pentru juridice privind 
colectarea separată şi transport deşeuri reziduale şi biodegradabile de la agenţii economici din
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Municipiul Făgăraş având valoarea de 134,45 lei/mc fără TVA, respectiv de 160 lei/mc cu TVA 
inclus.

Art.7. - începând cu data de 01 ianuarie 2019 se modifică tariful aferent activităţii de 
ridicat, transportat si depozitat deşeuri vegetale din gospodarii având valoarea de 81,26 lei/mc fără 
TVA, respectiv de 96.70 lei/mc cu TVA inclus.

Art.8. - începând cu data de 01 ianuarie 2019 se modifică tariful aferent activităţii de 
ridicat, transportat si depozitat deşeuri provenite din demolări si construcţii având valoarea de 81,26 
lei/mc fără TVA, respectiv de 96.70 lei/mc cu TVA inclus.

Art.9. - începând cu data de 01 ianuarie 2019 se modifică tariful aferent activităţii de 
ridicat, transportat si depozitat deşeuri voluminoase având valoarea de 62,60 lei/mc fără TVA, 
respectiv de 74.49 lei/mc cu TVA inclus.

Art. 10. - începând cu data de 01 ianuarie 2019 se stabileşte tarifului pentru activitatea de 
ridicat, tansportat-depozitat deşeuri abandonate - încărcate mecanizat la 127,35 lei/oră fără TV, 
respectiv 151,55 lei/oră TVA inclus.

Art. 11. - începând cu data de 01 ianuarie 2019 se stabileşte tarifului pentru activitatea de 
ridicat, tansportat-depozitat deşeuri abandonate - încărcate manual la 73,75 lei/oră fără TV, 
respectiv 87,76 lei/oră TVA inclus.

Art.12. - 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.13. - Se imputerniceste 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. 14 -  De la data prezentei hotărâri orice prevedere contrară se revocă.
Art.15.-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
S.A.Făgăraş.

Art.16. -Prezenta hotarare se aduce la cunostiinta publica , respectiv se comunica Primarului 
Municipiului Făgăraş, celor nominalizaţi cu aducerea la indeplinire si se comunica Instituţiei 
Prefectului in vederea exercitaţii controlului cu privire la legalitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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Hotărârea s-a adoptat cu 15 voturi pentru, 1 împotrivă şi 2 abţineri
Consilieri în funcţie-19 
Consilieri prezenţi-18

Prezenta hotărâre se comunică:
-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 Biget-Finanţe
-1 ex. Serviciul Venituri Bugetare
-1 ex. Compartiment Relaţii cu publicul, arhivă
-1 ex. Afişare.

Cod: F-50
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Anexa 1 la HCL nr—------/-
TABEL CU TAXELE / TARIFELE PRAC

Nr crt Activitate conform Legii 101/2007 actualizata - denumire IcC V f|f9SK^T) ^ Cod
1. Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor

activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, tară a adu<̂ e a îîp^^ffi^piu i 
de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori ^  ^

Al

2. Colectarea, transportul şi depozitarea DEEE A2

3. Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice A3
A Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau 

de îngheţ;
A4

Nr
crt

LOCALITATE ACTIVITATE TARIFE
Cod Componenta UM Valoare -lei Temei legal Observaţii

1
FAGARAS Al Colectare separata si transport deşeuri 

reziduale si biodegradabile de la 
populaţie

Lei/pers/
luna

13

13 TVAinclus

Conform
fundamentare

Taxa locala 

Tarif operator
Al Colectare separata si transport deşeuri 

reziduale si biodegradabile de la 
agenţii economici

Lei / mc 160 cu TVA 
inclus

Conform
fundamentare

Tarif

Al Ridicat, transportat si depozitat deşeuri 
vegetale din gospodarii

Lei/mc 96.70 cu TVA 
inclus

Conform
fundamentare

Tarif

Al Ridicat, transportat si depozitat deşeuri 
provenite din demolări si construcţii

Lei/mc 96.70 cu TVA 
inclus

Conform
fundamentare

Tarif

Al Ridicat, transportat si depozitat deşeuri Lei/mc ,74.49 cu TVA Conform Tarif



voluminoase incli^sr'^ ] .fundamentare
Al Ridicat, transportat si depozitat deşeuri 

abandonate- încărcate manual
Lei/mc j v a /

impllTs/
'Conform
Tuiidâhientare

Tarif

Al Ridicat, transportat si depozitat deşeuri 
abandonate- încărcate mecanizat

Lei/oră
incjus\

in  farmj s' — r
^apd^ţrnentare

Tarif

Al Colectare, transport, stocare temporară 
şi sortare deşeuri hârtie, metal, plastic 
şi sticlă din deşeuri municipal conform 
art. 17 alin. 1 lit f) din Legea 211/2011

Lei/to
t axarvei^c ib *

fCofpform
.^mdamentare

Tarif

A2 Ridicare, transport şi depozitare 
D.E.E.E.

Lei/mc 0

A3 Maturat stradal manual Lei/lOOOmp 26.5 fără TVA HCL
209/27.07.2018

Tarif

A3 Maturat stradal mecanizat Lei/lOOOmp 19 fără TVA HCL
209/27.07.2018

Tarif

A3 Curatat rigole Lei/lOOOmp 443.00 fără 
TVA

HCL
209/27.07.2018

Tarif

A3 întreţinere stradală Lei/lOOOmp 8.00 fără TVA HCL
209/27.07.2018

Tarif

A3 Stropit carosabil Lei/lOOOmp 12.95 fără TVA HCL
209/27.07.2018

Tarif

A3 Spalat carosabil Lei/1000 
mp

25.85 fără TVA HCL
209/27.07.2018

Tarif

A3 Ridicat -  transportat - depozitat gunoi 
stradal la depozit FIN ECO (pietriş, 
nisip, deşeuri de la curatat rigole, 
deşeuri din maturat stradal) - deseu 
inert

Lei/mc 76.2 fără TVA HCL
209/27.07.2018

Tarif

A4 Deszăpezire Cf HCL 
209/27.07.2018

Tarif

A4 îndepărtare manuala a zăpezii si 
poleiului

Lei/ora 18 fără TVA Cf HCL 
165/31.07.2017

Tarif

A4 împrăştiat manual de material Lei/ora 18 fără TVA Cf HCL Tarif



antiderapant 165/31.07.29t7
A4 Curatarea si transportul zăpezii de pe 

caile publice si menţinerea in 
funcţiune a acestora pe timp de polei si 
inghet - autosararita

Lei / ora 113 fără TVA c f  HCi/ţ.
165/3K^/mW~/ t  /  v&S!tssdNil

t o i

■"Tarif

1 ’w'
^ -“■ /

A4 Curatarea si transportul zăpezii de pe 
caile publice si menţinerea in 
funcţiune a acestora pe timp de polei si 
inghet - autobasculanta cu lama

Lei/ora 148 fără TVA c fH c e  \
165/3 l\Q9t2«l2_. 

\ .  J LD

Tociri **7Cil. VI "s,*/

A4 Curatarea si transportul zăpezii de pe 
caile publice si menţinerea in 
funcţiune a acestora pe timp de polei si 
inghet -tractor cu plug / lama

Lei/ora 61 fără TVA CfHCL
165/31.07.2017

Tarif

."Jv • A4 Curatarea si transportul zăpezii de pe 
caile publice si menţinerea in 
funcţiune a acestora pe timp de polei si 
inghet -tractor cu sararita

Lei/ora 50 fără TVA CfHCL
165/31.07.2017

Tarif

A4 Curatarea si transportul zăpezii de pe 
caile publice si menţinerea in 
funcţiune a acestora pe timp de polei si 
inghet - autoincarcator

Lei/ora 63 fără TVA CfHCL
165/31.07.2017

Tarif

A4 Curatarea si transportul zăpezii de pe 
caile publice si menţinerea in 
funcţiune a acestora pe timp de polei si 
inghet - multicar TREMO ( cu sararita 
sau lama fata)

Lei/ora 50 fără TVA CfHCL
165/31.07.2017

Tarif

A4 Curatarea si transportul zăpezii de pe 
caile publice si menţinerea in 
funcţiune a acestora pe timp de polei si 
inghet - unimog cu sararita sau cu 
lama

Lei/ora 50 fără TVA CfHCL
165/31.07.2017

Tarif

A4 Curatarea si transportul zăpezii de pe 
caile publice si menţinerea in 
funcţiune a acestora pe timp de polei si

Lei/ora 48 tară TVA CfHCL
165/31.07.2017

Tarif



inghet - tractor cu remorca
A4 Autoutilitara - funcţionare Lei/ora 28 fără TVA Cf HCL 

165/31.07.2017
Tarif

La activitatea de deszăpezire se adauga tarifele de veghe si de la alte servicii conform HCL 165/31.07.2017
_______ A. VEGHE/STATIONARE/PERMANENTA/BUC ________________________ ________________
1. Autobasculanta cu lama 26,00 lei/ora
2. Tractor cu plug 16 lei/ora
3. Autosararita 26 lei/ora
4. Autoincarcator (buldo-excavator) 16 lei/ora
5. Multicar cu sararita (TREMO) 20 lei/ora
6. Unimog cu sararita 20 lei/ora
7. Unimog cu lama 20 lei/ora
8. Tractor cu remorca 16 lei/ora
9. Tractor cu lama 16 lei/ora

.jţlO^Autp utilitara 16 lei/ora

1. Ofiţer de serviciu 24 lei/ora
4. Veghe/permanenta/deszapezire/persoana necalificata 18 lei/ora
5. Veghe/permanenta/deszapezire/ şofer 20 lei/ora

Tarifele de mai sus sunt fără TVA 

OBS :
Pentru persoanele care colectează separat deseurile ( hârtie & carton, PET & metal, sticla) in sacii puşi la dispoziţie de către SC SALCO 
SERV SA si care vor fi predaţi la punctele de colectare infiintate de către operator se vor practica următoarele bonificaţii:

- deşeuri de tip PET si doze - 1 leu/sac cu greutatea minimă de 1,5 kg, adică 1 leu/1,5 kg
- deşeuri de tip carton & hârtie - 2 lei/sac cu greutatea minimă de 4 kg, adică 2 lei/4kg
- deşeuri de tip sticlă - 3 lei/ sac cu greutatea minimă de 10 kg, adică 3 lei/10 kg

Comisia numită prin Dispoziţia Primarului nr. 1212/10.10.2018:

1. Hartoaga Ioana Preşedinte Municipiul Fagaras^^i^U



2. Beleaua Monica Membru Municipiul Fagaras

3. Boeriu Maria Membru Municipiul Fagaras

4. Sas Camelia Membru Municipiul Fagaras

5. Comanici Nicolae Membru Municipiul Fagara& \

6. Bobes Andreea Membru Municipiul Fagaras\\

7. Barsa Dragos Membru SC Salco Serv SA $/

SC Salco Serv SA8. Hordean Mara Membru




