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HOTĂRÂREA  NR. 48/29.07.2022 
pentru modificare tarifelor distincte, aplicabile de la 1 iulie 2022, pentru beneficiarii serviciului de 

salubrizare care includ si contribuția pentru economia circulară  
 
Consiliul local al comunei Arieșeni, județul Alba, întrunit în sedința ordinară în data de 29 iulie  2022, 
    Luând în considerare: 

- proiectul de hotărâre nr. 46 din 22.07.2022 initțat de primarul comunei Arieșeni pentru modificare tarifelor distincte, 
aplicabile de la 1 iulie 2022, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare care includ si contributia pentru economia 
circulară; 

-  referatul de aprobare nr. 4657/22.07.2022 a primarului comunei Arieșeni pentru modificare tarifelor distincte, 
aplicabile de la 1 iulie 2022, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare care includ si contribuția pentru economia 
circulara; 

- raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat la 
nr.4662/22.07.2022  privind oportunitatea şi legalitatea proiectului de hotărâre; 

- adresa nr. 319/23.06.2022, înregistrată la Primăria comunei Arieșeni cu nr. 4338/28.06.2022 primită de la SC 
Salubritate Apuseni SRL Cîmpeni, prin care se solicită aprobarea tarifelor pentru activitățile de salubrizare.  

- H.C.L Arieșeni nr. 27/2021 prin care s-au aprobat tarifele de prestare a serviciului de salubrizare. 
 Luând în considerare prevederile: 

   - OUG 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor. 
   - Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. 
   - OUG 196/2005 privind fondul pentru mediu. 
    - art.9 lit.g), art.20 alin.2), lit.c) și lit.d, art.26, alin.4 și 5, art.27 alin.1 și 2 din Legea 101/2006 privind serviciul de 
salubrizare a localităților. 
   - art.43 al.3,4,5 și 8 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice. 
   - art.11 al.6 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare. 

         -  art.129 alin.1 şi alin.2, lit.d şi alin.7, lit.(n) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.1, art.196 alin.1 lit.(a) și art.197 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ           

   HOTĂRĂȘTE: 
 

          Art.1. Se aprobă tariful distinct, aplicabil cu 1 iulie 2022 pentru beneficiarii serviciului de salubrizare care includ 
si contributia pentru economia circulara la nivelul comunei Arieșeni, conform următorului calcul: 
        Tarif pentru colectarea separată și transportul separat al  deșeurilor municipale și al deșeurilor similare 
provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusive fractii colectate separate, fără a aduce 
atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori:  
   - 88,50 lei/mc. fără TVA + taxă participare economie circulară 9,44 lei /mc.fără TVA, respectiv 105,32 lei/mc, 
tarif cu TVA + 11,23 lei/mc, taxă participare economie circulară cu TVA = 116,55 lei/mc. 
   - in cadrul UAT Arieșeni pentru persoanele fizice si juridice nu se percepe tarif de colectare si transport a 
deseurilor precolectate selectiv, pe urmatoarele categorii: hartie, plastic, metal si sticla. 
      
 



 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9  voturi pentru valabil exprimate , care reprezintă 100% din numărul 
consilierilor prezenți și 81, 81 % din numărul consilierilor in funcție . 

         Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează domnul primar Pantea Gheorghe si  
compartimentul  Protecția Mediului si Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
        Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004, a contenciosului 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
         Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretaruiui general al comunei Arieșeni: Institutia Prefectului 
Judetului Alba, primar, compartiment Contabilitate și Protecția mediului, SC Salubritate Apuseni SRL. 

                                                    contrasemnează pentru   legalitate, 
președinte ședință,                    pt. secretar general, 
consilier local                                                                         inspector asistent 

        Diomid-Mihai PAȘCA                                  Ionel-Viorel BELEI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


