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 HOTĂRÂREA Nr.55
din 10 august 2022

privind aprobarea modificării tarifelor de colectare a deșeurilor municipale din cadrul
Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Sîrbi.

Consiliul Local al Comunei Recea, jud.Maramures,  întrunit în şedinţa ordinară la data de
10 august 2022;

          Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare , raportul de specialitate al
Compartimentului gospodărire comunală și protecția mediului, avizul secretarului general, avizul favorabil al
Comisiei de specialitate nr. 1 – pentru activităţi economico-financiare

Existând adresa nr.1157/ 1 august 2022 a  Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea
integrată a deșeurilor menajere în județul Maramureș;

În conformitate cu prevederile:
a). art.15 alin.(2), art.120 alin.(1) şi art.121 alin.(1) şi alin (2)  din Constituţia României, republicată;
b). art.3 şi art.4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,

ratificată prin Legea nr.199/1997;art.16 alin.(2) lit.h și art.21 alin.(1)din Statutul Asociației de dezvoltare
intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor menajere în județul Maramureș ADIGIDM MM

c)    OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor modificată|;
d)  Legii nr.249/2015 privind modalitatea  de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje,

modificată;
e)    Legii nr.51/2006 a servicilor comunitare de utilități publice – republicată și modificată;
f)     Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților – republicată și modificată;
g)  Ordinul 109/2007 al președinteluiANRSC privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire,

ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specificve serviciului de salubrizare a localităților;
 h) Contractul nr.116/2019 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Sîrbi,

contract încheiat între ADIGIDM MM și SC DRUSAL SA – cuprins în anexa nr.1 a prezentei hotărâri;
i)   Fișele de  fundamentare a tarifelor cuprinse în anexele nr.2,3 și 4 a prezentei hotărâri;
j)  HCL Recea nr.61 din 10 octombrie 2008 privind aprobarea asocierii comunei Recea la ADIGIDM

Maramureș;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (9),  art. 139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanta de urgenta nr.

57/2019 privind Codul administrativ, modificată;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA,

ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE:
Art.1. - Se aprobă ajustarea tarifelor din Contractul 116/2019, astfel: tarif pentru colectare deșeuri

nerezidenţiale de la agenţi economici şi instituţii publice(CII) si tarif pentru colectarea deşeurilor
voluminoase şi periculoase: 119,11 lei/tonă fără TVA, respectiv 141,74lei/tonă inclusiv TVA.

Art.2. – Se mandatează Primarul comunei Recea să voteze în cadrul Adunării generale a
asociaților hotărârea care va cuprinde modificarea Contractului nr.116/13.05.2019 privind delegarea
gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 – Sârbi, contract încheiat între ADIGIDM MM
și S.C. DRUSAL S.A. conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş, Asociației de
dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor menajere în județul Maramureș,
Compartimentului Gospodărire Comunală și Protecția mediului, primarului și secretarului general al
comunei Recea.

PREȘEDINTE
                Marian-Adrian NEMEȘ Contrasemnează

 Secretar General,
  Maria PETRUȘ

Recea la 10 august  2022
Consilieri total – 15, Nr. Consilieri prezenți 14
Hotărâre adoptată cu: 9 voturi pentru, 4 abțineri și 1 împotrivă
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