
G I O M A N I A

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAŞ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.208 
din data de 30 iulie 2019

privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al 
Municipiului Făgăraş, aprobat prin HCL 4/2019, aprobarea tarifului aferent activităţilor de 

colectare, transport sortare şi stocare temporară a deşeurilor de ambalaje din deşeurile municipale, 
precum şi aprobarea tarifului pentru activitatea de colectare, transport- depozitare deşeuri reziduale 

şi biodegradabile solicitate pe bază de comandă de persoanele fizice pentru 1 mc( comenzi
suplimentare)

CONSILIUL LOCAL AL M UNIC IP IU LU I FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr.57.898/30.07.2019 , 
raportul Direcţiei Administraţie Publică Locală nr. 57.898/1 /30.07.2019 se supune spre analiză 
,verificare şi aprobare modificaeai şi completarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare 
al Municipiului Făgăraş, aprobat prin HCL 4/2019, aprobarea tarifului aferent activităţilor de 
colectare, transport sortare şi stocare temporară a deşeurilor de ambalaje din deşeurile municipale, 
precum şi aprobarea tarifului pentru activitatea de colectare, transport- depozitare deşeuri reziduale 
şi biodegradabile solicitate pe bază de comandă de persoanele fizice pentru 1 mc ( comenzi 
suplimentare),

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, precum şi al Comisiei pentru 
administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţeneşti, problemele minorităţilor,

Ţinând cont de Adresa Consiliului Concurenţei nr. 5758/30.05.2019 înregistrată la 
municipiul Făgăraş la nr. 50.003/30.05.2019 şi de Adresa ANRSC nr. 704951/18.04.2019 
înregistrată la municipiul Făgăraş la nr. 43653/23.04.2019,

In conformitate cu prevederile art. 2 alinţi)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,

Ordinul Ministrului Mediului nr. 1503/2017 privind privind modificarea şi completarea 
Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei 
de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, Legea 31/2019 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul pentru mediu cu data intrării in vigoare : 17 ianuarie 2019, OUG nr. 
114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri
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fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene cu data 
intrării in vigoare : 29 decembrie 2018, Ordinul Ministrului Mediului nr. 1271/29.11.2018 privind 
procedura şi criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizaţi care preiau prin 
achiziţie deşeuri de ambalaje de la populaţie de la locul de generare a acestora cu data intrării in 
vigoare : 11 ianuarie 2019,

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 
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 privind concesiunile de lucrări şi 
concesiunile de servicii, modificată şi completată, ale Legii 273/2006 privind finanţele publice 
locale,

Potrivit prevederilor OUG 50/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje cu intrare 
în vigoare de la data de 2 iulie 2019,

Luând in considerare art. 129, alin (2), lit. b), alin. 4 lit c) din Ordonanţa de Urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. c) si ale art. 196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.-Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului Serviciului Public de 
Salubrizare al Municipiului Făgăraş, prezentat în Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta 
hotărâre.

Art.2. -Se aprobă modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Regulamentul Serviciului 
Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraş,

Art.3. -Se aprobă instituirea tarifului aferent activităţilor de colectare, transport sortare şi 
stocare temporară a deşeurilor de ambalaje din deşeurile municipal în cuantum de 704,10 lei/to

Art.4. - Se aprobă instituirea tarifului pentru activitatea de colectare, transport- depozitare 
deşeuri reziduale şi biodegradabile solicitate pe bază de comandă de persoanele fizice pentru 1 mc ( 
comenzi suplimentare) în cuantum de 80,49 lei/mc fără TVA.

Art.5. - Se aprobă modificarea şi completarea Anexei nr. 5A, Anexei nr. 5B, Anexei nr. 6A . 
Anexei nr. 6B, Anexei nr. 7, Anexei nr. 8, Anexei nr. 9, Anexei nr. 10, Anexei nr. 12A şi Anexei nr. 
12B la Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraş,

Art.6.- 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.7. - Prezenta hotarare se aduce la cunoştinţă publică , respectiv se comunică Primarului 
Municipiului Fagaras, celor nominalizaţi cu aducerea la îndeplinire şi se comunică Instituţiei 
Prefectului în vederea exercitaţii controlului cu privire la legalitate.



Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 17 voturi pentru , - abţineri, - impotriva 
Consilieri in funcţie-19 
Consilieri prezenţi -17

Prezenta hotărâre se comunică:
1 ex. Dosar şedinţă 
1 ex. Colecţie 
1 ex. Prefectură 
1 ex. Primar 
1 ex. Secretar
1 ex. Direcţia Buget-Finanţe 
1 ex. Direcţia Administraţie Publica Locala 

- 1 ex. S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraş
1 ex. Afişare
1 ex. Compartiment Evenimente Publice, Informare cetăţeni şi Registratură
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