ROMANIA
ORASUL MURFATLAR
JUD. CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
Nr. 75 din 04.08.2017
privind aprobarea modificarii tarifelor din contractul de servicii nr.
1995/24.03.2014 privind delegarea gestiunii prin concesiune a unei parti a
Serviciului de Salubrizare a orasului Murfatlar
Consiliul Local Murfatlar întrunit în şedinţa extraordinară din data de
04.08.2017;
Având în vedere:
- Proiectul de hotarare si expunerea de motive initiate de primarul orasului Murfatlar,
Valentin Saghiu;
- Adresa
SC IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL cu nr. 3383/28.07.2017 si
inregistrata sub nr. 5200/31.07.2017 la Primaria orasului Murfatlar ;
Raportul de specialitate intocmit de dl. Zugravu Catalin Doru si dna contabil sef Memet
Reise ;
- Avizul comisiei nr. 1 si 3 ;
- Avizul de legalitate al secretarului orasului Murfatlar;

In temeiul prevederilor Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de
utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 25 si art. 26 din
Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localitatilor, republicare , Legea
nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr. 856/2002 privind evidenta
gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile
periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare, OUG nr. 48/2017 pentru
modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind
Fondul pentru mediu, art. 15 alin. 1 pct b si pct c din Ordinul nr. 109/2007 privind
aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor
pentru activitatile specifice Serviciului de salubrizare a localitatilor , art. 30 alin. 1 din
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare,
In conformitate cu prevederile art.36, alin.2 , lit.b , alin. 2 , lit. d , alin.4 ,
lit.c , alin. 6 lit a , pct.14 ,
art.45, art.115, lit.b, din Legea nr.215/2001 a
administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul Local Murfatlar,
HOTARASTE:

Art 1- Aprobarea modificarii tarifelor din contractul de servicii nr.
1995/24.03.2014 privind delegarea gestiunii prin concesiune a unei parti a Serviciului
de Salubrizare a orasului Murfatlar catre SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT

Bucuresti - Filiala Costinesti SRL incepand cu luna iulie 2017, conform anexei nr. 1 ,
parte integranta din prezenta.
Art.2 - Se aproba mentinerea taxei locale in sarcina persoanelor
fizice, aferenta anului 2017 pentru incasarea contravalorii prestarii serviciului de
salubrizare de catre operatorul SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT Bucuresti Filiala Costinesti SRL , dupa cum urmeaza :
 3,88 lei/persoana/luna la care se adauga TVA.
Art. 3 -Se aproba subventionarea de la bugetul local pentru persoane
fizice a diferentei de tarif dintre taxa locala instituita la art. 2 de 3,88 lei si tariful
aprobat conform art. 1 de 4,29 lei respectiv de 0,41 lei la care se adauga TVA si se va
achita lunar pentru un numar de 10.078 persoane.
Art. 4 Celelalte clauze din contractul de concesionare raman
neschimbate.
Art. 5 - Se va intocmi un act aditional la contractul nr. 1995/24.03.2014
privind delegarea gestiunii prin concesiune a unei parti a Serviciului de Salubrizare a
orasului Murfatlar catre operatorul SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT
Bucuresti - Filiala Costinesti SRL , in care vor fi inserate modificarile din prezenta
hotarare
.
Art. 6 - Secretarul oraşului va comunica prezenta hotărâre executivului in
vederea ducerii la indeplinire si Instituţiei Prefectului Judeţului Constanta pentru
efectuarea controlului de legalitate.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ......14.......
voturi pentru, ...…-........ voturi împotrivă şi .....…-...... abţineri.
PRESEDINTE,
MANEA ILIE

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
FLORIN VINTILA

ANEXA 1 LA HCL nr. ________/________

TARIFE SERVICII SALUBRIZARE

Nr. Crt DENUMIRE SERVICIU
0
1

2

UM

Tarif conform Tarif incepand
HCL nr.
cu luna iulie 2017
2/31.01.2017
1
2
3
4
5
Activitati prestate in baza contractului incheiat intre operator si autoritatea contractanta
Colectarea, transportul şi
Deseuri
Lei/luna/persoana
5,37
4,29
depozitarea deşeurilor
menajere
menajere, inclusiv ale
deşeurilor toxice periculoase
din deşeurile menajere, cu
excepţia celor cu regim
special – persoane fizice
Colectarea, transportul şi
Deseuri similare
Lei/mc
62,60
52,00
depozitarea deşeurilor
reziduale
similare reziduale colectate in
colectate
amestec, inclusiv ale
amestecat
deşeurilor toxice periculoase Deseuri similare
Lei/mc
10,75
10,44
din deşeurile menajere, cu
reciclabile
excepţia celor cu regim
colectate selectiv
special – agenti economici si

Diferenta
6
- 1,08

-10,60

-0,31

institutii publice

Deseuri stradale

Lei/mc

118,93

100,03

-18,90

3

Maturatul manual

1000 mp

11,44

10,96

-0,48

4

Maturat mecanizat

1000 mp

10,46

9,98

-0,48

5

Intretinerea curateniei

1000 mp

4,19

3,97

-0,22

6

Razuitul rigolelor

1000 mp

171,04

158,11

-12,93

7

Stropit mecanizat carosabil

1000 mp

4,55

4,75

0,20

8

Spalat mecanizat strazi

1000 mp

55,91

58,97

3,06

9

Curatatul manual al zapezii şi/sau
al ghetii

1000 mp

144,19

157,49

13,30

10

Pluguit zapada

1000 mp

11,42

11,95

0,53

11

Combaterea mecanizata a poleiului

1000 mp

18,99

19,87

0,88

12

Strans, incarcat si transportat
zapada

mc

9,60

10,13

0,53

Activitati prestate in baza unui contract de prestari servicii incheiat intre operator si beneficiar

13

14

Colectarea,
1
transportul şi depozitarea deşeurilor
similare, inclusiv ale deşeurilor
toxice periculoase din
deşeurile
similare, cu excepţia celor cu regim
special – agenti economici si
institutii publice
Colectarea,1
transportul,
sortarea,
valorificarea
si
eliminarea
deseurilor
provenite din constructii si
demolari

Deseuri similare
reziduale colectate
amestecat

Lei/mc

62,60

52

-10,60

Deseuri similare
reciclabile colectate
selectiv

Lei/mc

10,75

10,44

-0,31

Lei/mc

75

65

-10

