ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 10
din data de 10 februarie 2020
privind aprobarea atribuirii directe către Salgardenprest Tășnad SRL a contractului de
delegare având ca obiect unele activități din cadrul serviciului public de salubrizare
Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare;
Luând în considerare Nota de control nr. 717791/10.12.2019 a Autorității Naționale de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, Agenția Teritorială Nord-Vest;
Având în vedere Raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Orașului Tășnad şi Raportul Comisiei pentru buget, finanţe, programe de dezvoltare,
industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad;
În conformitate cu prevederile:
- art.17 alin.(1) și urm. din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 6 alin.(1) lit. k) și l), art.25, art.26 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a
localităților, cu modificările și completările ulterioare;
- art.23 alin.(1) lit.a), art.24 alin.(1) lit.b), art.25 alin.(3) şi (4) și art.28 alin.(2) lit.b) şi alin.(2^1),
art.42 alin.(1) lit.c), art.43 alin. (1), (2), (3), (4), (5) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de
utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit. d) coroborate cu cele ale alin.(7) lit. n),
art.136 alin.(1), alin.(2) și alin.(3) și art.139 alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență
nr.57/2019 privind Codul administrativ;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1- (1) Se aprobă atribuirea directă către operatorul public propriu -Salgardenprest
Tășnad SRL a contractului de delegare având ca obiect unele activități din cadrul serviciului public
de salubrizare a orașului Tășnad:
- colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare
provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără
a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;
- colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;
- măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
- curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora
pe timp de polei sau de îngheţ.
(2) Se aprobă darea în administrare către Salgardenprest Tășnad SRL a sistemului de
utilităţi publice aferent serviciului public comunitar privind salubrizarea localităţilor, necesar
pentru realizarea activităţilor prevăzute la alin.(1).
(3) În aplicarea alineatului precedent, se pun la dispoziția Salgardenprest Tășnad SRL în
vederea exploatării, toate bunurile proprietate publică sau privată a orașului, aflate în componența
sistemului de utilităţi publice privind salubrizarea localităţilor.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15
Nr. total al consilierilor locali prezenţi: 13
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 2
Voturi pentru: 13
Voturi împotrivă: 0
Abţineri: 0

Art.2. -Se aprobă Contractul de delegare de concesiune de servicii pentru unele activități ale
serviciului de salubrizare a orașului Tășnad, conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3.- Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului public comunitar privind salubrizarea
localităţilor, conform Anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.- Se aprobă Regulamentul serviciului public comunitar privind salubrizarea
localităţilor, conform Anexei nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.- Se aprobă Inventarul bunurilor mobile şi imobile, care constituie sistemele de
utilităţi publice aferente serviciului public de salubrizare, conform Anexei nr.4, parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.6.-Se aprobă Indicatorii de performanță ai serviciului public de salubrizare, conform
Anexei nr.5, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7.- Se aprobă Strategia de investiții pentru perioada 2020-2022 a Salgardenprest
Tășnad SRL, conform Anexei nr.6, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8.- Se aprobă Strategia de implementare a sistemului de management integrat a
Salgardenprest Tășnad SRL, conform Anexei nr.7, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9. În vederea încurajării colectării selective se acordă o bonificație de 10% la taxele
speciale și tarifele aplicate pentru persoanele fizice și juridice care colectează separat toate
deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale.
Art.10. (1) În vederea implementării instrumentului economic ,,plătește cât arunci,,, în
conformitate cu prevederile art.17 alin.(1) lit.e) pct. (ii) din Legea nr.211/2011 privind regimul
deșeurilor, se aplică criteriul frecvenței de colectare.
(2) În conformitate cu prevederile alineatului precedent, începând cu data intrării în vigoare
a prezentei hotărâri, taxele speciale și tarifele practicate de Salgardenprest Tășnad SRL se vor
aplica beneficiarilor serviciului de salubrizare direct proportional cu numărul de ridicări de
deșeuri, luând în considerare și solicitările de ridicări suplimentare.
(3) Taxele speciale și tarifele, care nu sunt exprimate în funcție de volume sau mase, se
aplică pentru o ridicare la două săptămâni.
Art. 11. (1) Pentru persoanele fizice și juridice care nu colectează selectiv deșeurile se vor
aplica gradual următoarele sancțiuni: avertisment verbal, avertisment scris, respectiv amendă între
100-500 lei.
(2) La prima amendă aplicată pentru încălcarea dispozițiilor legale referitoare la colectarea
selectivă, agentul constatator va face mențiune că poate fi achitat jumătate din minimul amenzii
prevăzut la alineatul precedent, dacă contravenientul o achită în termen de 15 zile de la data
comunicării sau înmânării procesului-verbal de contravenție.
(3) Se împuternicește primarul orașului pentru a stabili prin dispoziție agenții constatatori
îndreptățiți să aplice sancțiunile prevăzute la alin.(1).
Art.12. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziții
contrare.
Art.13. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul,
viceprimarul orașului Tășnad şi Salgardenprest Tășnad SRL.
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